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AUTO - IMPORT
Wrocław, ul. Rybacka 13 
t e ł .  0 7 1 / 3 5 5 - 1 2 - 5 9 ,  3 7 3 - 5 6 - 9 0  

części do aut zachodnich

Z A W S Z E  A K T U A L N E  - 24H  !!!

U fil Norm  stah\
®

sobo ta  ®  “5” i . M Q 6 0 1  7 0 7645,0601 788284
Tel/fax 071/ 348 2611
TRANSPORT GRATIS1I1

NAJWIĘCEJ PŁACIMY;

B R A M Y  G A R A Ż O W E

r i S y '  tel. (071)339 76 25 ' / / .
Y*  (071) 362 89 88 fW Ą  
ul. Karkonoska 36 (parldng przy czołgach) 

sprzedaż części do aut francuskich

x  ul. Przyjaźni 2/4 
l / O *  tel. (071) 339 71 50 -y*

SV^Serw isRO^

m i

LOMBARD
fs c a r OPOH597

Natychmiastowe pożyczki
p o d  za s ta w  aut, z ło ta , n ie ru c h o m o ś c i

2% tyg o d n io w o
Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50 ' 

tel. 071/372-49-25,0-601 70 15 80,0-60170 50 71

N I S K I E  C E N Y  W Y S Y Ł K A

KRUK-CZĘŚCI Wrocław ul. Litomska 25
tel. 071/355-82-18,0602 68 95 41, la* 071/373-52-34

I O M B A R D
L  A U T O
i  F & ż y c z k i  p o d  z a s t a w - . a u t , . '  

n i e r u c h o m o ś c i , e l e k t r o n i k i  i t p .
. . tygodniow o, fak tu ry  VAT 
W ro c ła w , p l.  P o w s t. Ś l. 5  (ro n d o )  
te l.  071 /361-52-50 , 0-601  55 2 0  51  
'0 - 6 0 1 7 9 9 6  75. 0 -601 S 5 2 0 4 S

AUTO ^CZĘŚCI
C Z Ę Ś C I U ŻY W A N E §

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

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

ftm D H L E  4$ E l r i n g

CZĘŚCI SILNIKÓW
OPMSM̂ P a trz  str. 51

BLOKADY 
SKRZYNI BIEGÓW

TYTAN-DIPOL
Wrocław, ul. Kasprowicza 100 

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

K U P I E C ™■  m  w  ■  ■  ■ ■ p o w y p a d k o w e

M J W Y Ż S Z E  C l i I V Y I  i  i n n e  opoio, 75

K U R I Ę  A U T O  

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

B R A M Y
AUTOMATYKA, SZLABANY

B IN G O Wrocław 0 7 1 / 3 7 2 - 6 7 - 3 3

H E FA JS T O S Kłodzko 0 7 4 / 8 6 8 - 7 3 - 1 5

G R A M P O L Leszno 0 6 5 / 5 2 - 6 6 - 3 3 3

A U T O M A T Y K A  Bolesławiec 0 7 5 / 7 3 4 - 5 2 - 2 4

A R C A D I0 Lubin 0 7 6 / 8 4 4 - 4 8 - 5 9

B-M Jelenia Góra 0 7 5 / 7 6 4 - 9 9 - 9 9

K A M E X Wałbrzych 0 7 4 / 8 4 7 - 8 6 - 8 1

EW BA Legnica 0 7 6 / 8 5 4 - 3 4 - 2 8

j  O K N A OstrÓW Wtkp. 0 6 2 / 5 9 1 - 8 9 - 7 9

W U J . Łagiewniki 0 7 1 / 3 9 - 3 9 - 4 4 4

U Ż Y W A N E  
C Z Ę Ś C I Z A M IE N N E  

D O  A U T
A U T O  M A R P O  J A P O Ń S K IC H

s

51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 29 
tel. 071/329-61-02 lub 03, tel. 0501 34 25 32 

Z a p r a s z a m y  o d  9 . 0 0  d o  1 7 . 0 0

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 ./ fa x  0 6 5 / 5 7 2 - 0 8 - 0 2K U P I E  “ W Y P A D K U

A U T A  H ! 1 AH E |0 K U L A R Y• n i w  ■  r m  t e l .  0-602 218  147  I  F .H  ” T IM E R ”  W ro c ła w ,  u l.  H a l le r a  1AA  “ M A T R IY ”

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

RABATY do 50%
[ k u p i ę  a u t a  u s z k o d z
I Z A D Z W O Ń  -  S P R A W D Ź  C E N Ę

F.H.”TIMER” Wrocław, ul. Hallera 100 “MATRIX” J.Góra, ul. Klonowicza 1 of. 
tel. 071/363-30-72,0501 149 987 OPOH284 tel. 075/642-47-40

tel. 0-605 72 i
OPOH523

OP006741

AKUMULATORY,
§ - o

K V i F I P i  w r o c ł a w ,  i  
l ł * l k $ L J t e l .  0 7 1 / 3 3

j | .  P r z y j a ź n i  1 1 1  o  

9 - 8 8 - 1 1 1  3 3 9 - 7 1  - 1 6

^ i- OP000251 N ^ . W A Ł Y  N A P Ę D O W E  M j

“ c a r i $ n B g ?  ’ ■ y S  

. R E G E N E R A C ^ t ^ - U

i włefowypustów, w yw ażan le^ pjjn

1 Z E M  W a ł b r z y c h ,  N o w o r u d z k a  6 b  
|  I s l .  ( 0 7 4 )  B 4 - 7 3 6 - 6 8 ,  8 4 - 7 3 7 - 6 3

(  U N I W E R  A U T O  )

/ s k u p u j e m y  w s z y s t k i e \  

[ F I A T Y  1 2 6 p

n C I T O  f i L f f R M  

C f S R  R f I D I O

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

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

I PANEWKI, PIERŚCIENIE, 
' ■ USZCZELKI, 
TŁOKI, GŁOWICE I INNE 

I DO AUT EUROPEJSKICH 
I JAPOŃSKICH. |

| P A T R Z  S T R . 5 8

; ROK I STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY J

iWYPŁATA GOTÓWKI W 20 MINUTIIIJ

RADIA, GŁOŚNIKI, NAWIGACJA SATEUTARNA 
zestawy głośno mówiące, montaż 

SUPRAL, Wrocław, al. Kasprowicza 111 
V  te l. 071/325-33-93. 326-01-15

LOMBARD "WALOR”
nieruchomości, auta, RTV, złoto 

2% tygodniowo 
W r o c ła w , u l. T r a u g u tta  107 

te l. 343-56-35,  0-501 66 42 59

i
n a

WROCŁAW 
TEL/FAX071342 92 94
0501403 135
CZYNNE CAŁĄ DOBĘ.

^ A u io  p a r t n e r

AUTO-ALARMY - 299x1 
BLOKADY ■ 199’299zł 
C A R  A U D I O
A o n o o r  J V C

MASZ PROBLEM 
Z WJAZDEM DO KRAJÓW 
UNII EUROPEJSKIEJ?
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO?
ZADZWOŃ - POJEDZIESZ

OP004188

CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

©

Auł« Cz,£ei

" Ś l ę ż n e j
K A Ć Z Q R O W S C t':k  

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 1 
A U P I - P A E W O O  I
Wrocław, ul. Ślężna 185 

te U f a x 373-23-20
IHm ■ czynne od 8“ «17", w  soboty 9“ -14®*

FIA T  L A N C I A  IV E C O  
A L F A  R O M E O

I N T c K - M U T U n  

oferuje części zamienne 
do aut włoskich 

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

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

RABATY DLA WARSZTATÓW

r i
części 

do aut francuskich
Wrocław, ul. Czarnieckiego 11 

071/354-45-61,359-54-64,0-501 746 406 
 sprzedaż wysyłkowa 0

S K U P  A U T  P O  W Y P A D K U

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

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

tfil. 071/336-59-28 opoo2684

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI SAMOCHODjj
• szyby • blachy • skrzynie biegów
• kompl. naprawcze do skrzyń biegów
• części nowe i używane 
niskie ceny, terminy realizacji zamówień: 3-7 dni 
B & P  AUTO PARTS W - w ,  u l .  B r o c h o w s k a  8

t e l . / f a x  0 7 1 / 3 4 1  - 6 8 - 5 4 ,  t e l .  0 - 6 0 1  7 1  5 8  7 6  

SERWIS ,
SAMOCHODOM

GM •  FORD
B&P AUTO SERYICE

CHRYSLER •  JEPP
W-w, ul. Rakowa 38A 

tel./fax 071/325-28-21, tel. 0-601 71 58 76 
www.bpauto.com.plbiuro@bpaut0.com.pl 

ce: automatycznych skrzyń biegów •  silników •  układów zawieszenia 
I klimatyzacji O blacharsko-łaklemicze oraz części I diagnostyka silników

mailto:ww.bpauto.com.plbiuro@bpaut0.com.pl


Miesięcznik poświęcony 
zwierzętom. Znajdziecie w nim 
Państwo ponad 2000 ogłoszeń 

drobnych dotyczących 
kupna-sprzedaży psów, kotów, 

koni oraz innych zwieiząt 
domowych i hodowlanych

A także strony redakcyjne, 
a na nich: artykuły, wywiady, 

fotoreportaże, porady 
lekarza weterynarii, krzyżówkę, 

konkursy dla czytelników 
i wiele innych 

interesujących pozycji.

Nakład wynosi 
20.000 egz.

Międzynarodowy 
miesięcznik 

ogłoszeniowy 
wydawany przez nas 

wspólnie 
z wydawnictwami 

z Czech 
i z Niemiec.

Każde ogłoszenie 
i każda reklama 

publikowane jest 
w trzech językach 

i wychodzi równocześnie 
w trzech krajach. 

Nakład edycji polskiej 
wynosi 25.000 egzemplarzy;

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 2 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 8.06.2001
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R O C A R

M ARKA/TYP...........
NISSAN MAXIMA.....................
FORD PRO BE..............

SILNIK .
3,0 V6 ...»....

.. R. PROD. .......... . KOLOR ... .......W YPOSAŻENIE.............. ................................................................... .... CENA
.. 9 3 .............. ......;..... ................srebrny........... ..... ....... ins. gaz., ABS. c. z . , el. szyby, lustra, szyberdach, webaśto................................ ............................ . ......... 15 900 zł

2,0 ...'........... .. 94/95 ...................... ........ . srebrny ............ .............pełne dodatkowe wyposażenie...... ...................... ....................,...,................................ ...................... .........26 500 zł
ISUZU TROOPER.......... 2,2 TD .. 89 ............. ........ ...TT. ............... szary met............... ...........wspom., centr. zamek, RM .................. ..... ...... .................................................................. ...... .'............. 12 900 zł
JEEP GRAND CHEROKEE 
LEXUS GS 300......

. 4,0 ........U.....

. 3,0 .....
... 96 ........................ ...w.......... oliwkowy met....... .... . pełne dodatkowe wyposażenie .h................... .............................................................................. .......... ........ 44 900 zł
... 94 ........................... ................ zielony m e Ł ....... . ............ pełne dodatkowe wyposażenie ........ ................. ..... ................. ............ ......................... ..... ...... ............. ____.. 53 900 zł

MAZDA 626 5d ......................... . 1,$ ._____ .... ... 94/95.......... ............ czarny.......... ...... ............ wspomaganie, centr. zamek. el..szyj>yjustra. szyberdach. alufelgi, radioodtwarzacz, a la rm ............... . ........ 19 900 zł
MERCEDES S320 . 3,2 ... 95 ..:..................... !.. granatowy........ ....... pełne dodatkowe wyposażenie.......v. . .............. ........................... .................................... ...... . 77 000 zł
NISSAN PATROL GR ................ . 2,8 TD ......... ... 90 ........ .................. .................. szary met.............. .............. wspom., centr. zamek, el. szyby, alufelgi, R M ......................................... ............................................ ........ 28 000 zł
RENAULT ESPACE ..... . 2,2 T D ........ ... 98 ........................... ................  srebrny.... pełne dodatkowe wyposażenie ..............■>..... .... ...........»..«;•••••••..... .......... 69 900 zł
RENAULT MEGANE SCENIC.... . 1 ,6 .............it ... 98 ............... . j§L.,...... bordo met............ klimatyzacja, ABS, air bag, el. szyby, lustra, centr. zamek ..............w.........v....n..... ........................* ........ 39 000 zł
VOLVO 850 KO M BI..... .......... 2 ,5 ........... ... 94 J...«___ M ....... . grafitowy ........... .....;.......pełne dodatkowe wyposażenie ............. ............................................. ............. .....................

pełne dodatkowe wyposażenie........ ...........................:......... .................................................................
_____ 29 900 zł

VW GOLF III 5d........................ 1,9 TDI........ ... 98 ................ . .........  zielony met. ......... ........ 39 000 zł
AUD1100 C4 .
AUDI A3 TD I............................

2 .0 ........... .
1.9 TDI .... .

.. 9 4 ................ :.........
... 9 7 ...... ;................

................  czarny.................
7-............. czarny ................

......... . ABS. wspomaganie, centr zamek. el szyby, szyberdach, R lC l.......... ................. ..........................................

.... .... . pełne dodatkowe wyposażenie, automatic, skóra........................................................................................
......  29 900 zł
. .. 54 900 zł

AUDI A6 OUATTRO TDI..... 2.5 TDI .... . ,. 9 9 ........................... ................  fiolet met.............. ............ pełne dodatkowe wyposażenie......................................... ....'■................ ......-%•........................................ 117 000 zł
BMW 525 TD S....... 2.5 T D .......1

2.5 T D ......&
. .9 5 .......... ................ .... brąz met............... ............pełne dodatkowe wyposażenie............ ........................................  ...... .:... ............. ..... ...... •............. 39 900 zł

BMW 525 TD S..... .. 94 ......................... ............. zielony met........... ABS. air bag. el szyby, szyberdach. radioodtwarzacz, alarm.....................................v................... 37 900 zł
BMW 528 lA ......... 2 .8 .............. .. 9 7 .................. y...... ................bordowy met........... ..... zakup w salonie, pełne dodatkowe wyposażenie ....................................................... ..........- ...... .......... .......  89 000 zł
CHRYSLER 300M .... . 3.5 ....... ....... .. o ...........i................ ............ złoty.................... ............pełne dodatkowe Wyposażenie ..........................,....;..................... .-.............................................. \ ......... .'. ......  139 000 zł
DAEWOO LANOS SPORT ....... . 1 ,6 .............. .. o .................. s........ .............. srebrny ........ ............ABS. 2xairbag. wspomaganie, el. szyby, szyberdach. szyby, kistrą. RM. alufelgi................................... ........... ....... 3t 900 zł
DODGE CARAVAN SPORT ....... 3 .3 ......... . .. 97 ........................... ............... biały.................... ............pełne dodatkowe wyposażenie..................................... .............................................................................. .......  51 000 zł
FIAT BRAVA ........ ........ ....... . 1 ,8 .............. .. 97 ........................... ................czerwony met......... ............wspomaganie, centr. zamek, el..szyby. RM. alufelgi............ — ................. .................................................... .......  27 900 Zł
FORD EXPLORER ................ . . 4 .0 ..........  .. .. 95 .......................... ............... . szary met ........ ...........pełne dodatkowe wyposażenie ....... ............. ..... .........................?.............................................. ........  59 900 zł
FORD FOCUS 5d 1 .8 .............. . 98 . ........................ .........  zielony met............ ..........pełne dodatkowe wyposażenie........... ........................................................... ................................. .......  43 000 zł
FORD MONDEO KOMBI........... 1 ,8 .............. .. 96 ........................... ...... ........ granatowy met...... ............pełne dodatkowe wyposażenie .................................................. - ............................. ................ ........... ____  32 700 zł
FORD WINDSTAR 3 .8 .............. .. 95 .......................... ... złoty .... ........... pełne dodatkowe wyposażenie ........... ........................................................ ....................... .. , 28 900 zł
JEEP G. CHEROKEE LAREDO .. 4 .0 ..............

2 .3 ............*
... 95 ........................... ................  biały................... ............pełne dodatkowe wyposażeniemorurowanie.........................................................'.............  ...................... 1 .... 44 900 Zł

MERCEDES 230TE KOMBI .. 9 0 ........................... ............ biały.................... ............. wspomaganie. ABS, centralny zamek, szyberdach....................................  .......... ...................... . '21 000 zł
MERCEDES 300E.................... . 3 .0 ............» ... 9 1 .......................... ...........  granatowy.... ...... ......... . pełne dodatkowe wyposażenie............ .................... .................................. ........................................... .......  29 500 zł
MERCEDES C 180....
MERCEDES E250D..................

. 1 .8 ............:.
2.5 D ..........

.. 9 6 ....................... .
... 9 5 ........... .......

................  srebrny................
)............... szary met.............

............automatic. ABS. wspomaganie, centr. zamek. el. szyby, szyberdach................... ......... ...'..................

............pełne dodatkowe wyposażenie, jasne skóry..... .............. ..................................... ...v.................. . .1......

............pełne dodatkowe wyposażenie.....................................  ........................................................... .................

• 49T900zł 
.......  49 900 zł

NISSAN 200SX......................... . 2.0 T ......... .i. .. 9 8 ........................... ................  czarny................. ..... 44 000 zl
NISSAN MAXIMA..................... 3 .0 ............ . ... 9 6 ............... ..........  zielony met........... .... .......pełne dodatkowe wyposażenie............. ................................ ...................................................... ............ .......  44 900 zł
OPEL ASTRA II 5 d ............ \ ..... . 1 .8 ............. . ... 9 9 ............... ......v,j. granatowy met...... ............pełne dodatkowe wyposażenie.................. .......... .................. ............... ............................................. ......

............ wspomaganie, szyberdach. el szyby, lustra, centr. zamek. RM. alufelgi.................................... .....................
. .. szyberdach ................ .......................................................... ......................................................... ’..

.......  43 900 zł
OPEL CALIBRA 16V ............... 2,0 .......... ... 9 3 ......................... .....'..... . czerwony.............

.......... :....  czarny i,........ ......
.......  20 900 zł

PEUGEOT 106 ......................... . 1.0 ...... .. 9 8 .......................... .......  19 900 zł
PLYMOUTH GRAND VOYAGER. . 3 ,8 .............. . 9 6 .......................... .....  ........ czerwony met...... ............pełne dodatkowe wyposażenie.............. ................  ..........................................

............ inst. gazowa, pełne dodatkowe wyposażenie, zakup w salonie ..... ................................................................
.......  49 900 zl

RENAULT MEGANE RT ...... . 1 ,6 .............. ... 96 .......................... ...........:.... biały.................... .... 24 900 zł
RENAULT MEGANE R T ___ ___ 1 .8 .............. ... 1996 ...................... ................ niebieski met....... ............wspomaganie, el. szyberdach, szyby, lustra. RM. alarm..... ................................................... ...................... ........21 500 zł
RENAULT MEGANE R T ............ 1 .4 .............. 99 ..... .................. ..... ...... platynowy............ ............4xairbag. ABS. wspomaganie, el szyby, centr. zamek. RM. komputer....................... ................................... .......  36 900 zł
SUBARU IMPREZA TURBO .... I  2.0 T ........... ... 9 7 ...........’............. .................zielony met. ......... ...........pełne dodatkowe wyposażenie...................... .......................................<................................................... .......  55 000 Zł
TOYOTA RAV4 3d ................... . 2 .0 ......p..... . 9 4 .......................... ........ ....... czerwony ............;. ............ABS. wspomaganie, el. szyby, cenlrż zamek. RM ........................................................................................ 39 500 zł
TOYOTA RAV4 5 d .................... 2.0 . ............. .. 9 6 .......................... ................ szary met........... . ....... wspomaganie, cenfr zamek, el szyby, szyberdach. lustra, radioodtwarzacz....................................... ............ ......  43 900 zł
VW GOLF III 3d............... 1.9 D .......... ... 9 3 .......................... ................ niebieski............. .w....:.... -  wspomaganie alufelgi. R M ................................... .... . 22 900 zł

• v w  GOLF III 3 d ........ . 1 .8 .............. . . 94 ...:...................... ................ czerwony............ .,....v wspomaganie.’el szyberdach. alufelgi. Immobiliser............................................................. ......................
..........  pełne dodatkowe wyposażenie ................................................  ........................................

....... 21 900 zł
VW GOLF III GTI...................... . 2 .0 .............. . . 96/97 ..................... ........ ........ fiolet met.............*.. .......  33 000 zł
VW PASSAT KOMBI ................ , 1 .8 ........... ... 93 ..... biały..... z.- i...... -2x air bag. wspomaganie, centr. zamek. RM .................. ................................................................ .......... .......  22 000 zł
VW PASSAT. KOMBI . . . 1.9 TDI ..... .. 98 ...... ....  czerwony.... .... i... pełnedodatkowe wyposażenie.......................................................................... .... ................................. 58 500 zł
VW POLO 3d 1 4 ... 95 ........:............ zielonv met ' - wsoomaoanie 2x air baa' S2vberdach. immobiliser ........................................................................... 19 500 Zł

ROCAR
AUTO TRADE 

ul. Wyścigowa 58 
53-012 Wrocław

Zapraszamy:
komis 

pon.-pt. 9.00-18.00 
sobota 9.00-16.00 

niedziela 10.00-15.00 
tel. (071)3628895 

kom. 0 601 73 22 82 
0 600 55 50 40

© K J J F  ® •  K O M I S  •  Z A M I A N A

SKUP*ZAMIAIM«SPRZB)AŻ«PAÎ B̂E2PIECZEŃ OD 5,8%

^ A U T O K O M I S
A U T A  N O W E  - W Y B Ó R :  

0 D A E W O O
A U T A  U Ż Y W A N E  • W Y B Ó R :

J r t o r m  
czerwony^ ^ P ^ I A R O M E O M e  A A

ftok
r M m m

Cena Rata 
2 2SKM) 3 71

MATIZ cena 23800,- rata 379,-

l l l l l

1I V I I I IW  U ó /
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LANO S cena 30100,- rata 478,-
PO LO N EZ cena 22700,- rata 361,-
NUBIRA cena 35300,- rata 562,-

B B E JS l
SEICENTO cena 20900,- rata 332,-
U N 0  3D cena 20800,- rata 331,-
UNO  5D cena 22400,- rata 356,-
PUNTO  1.2 cena 31300,- rata 498,-
S IEN A  EL cena 27700,- rata 441,-

: PALIO W EEK EN D  cena 30700,- rata 489,-
cena 42600,- rata 610,-

®  SKODA
\ tmśćsA'' cena 27870,- rata443,-

FABIA cena 31190,- rata 496,-
fe PA B tĄ . KOMBI cena 39290,- rata 625,-

O CTAV lA cena 45790,- rata 656,-

^ ) V O L K S W A G E N

1 :^ÓLÓ^ 1 cena 35600,- rata 567,-
1 <30LF ceńa 52700 rata 755,-
p l m t m ceńa-56000,- rata 713,-

cena 67000,- rata 853,-
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CfTROEN BX19  1*

1991 
1990 ■
1992 
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m r c c ^ P O R T iN a  1.1

■srebrnym., 
T/fczamy 
grafitowy m" 
.cramy m. •" 
S re b rn y m .

20300
1490Ó
21900 1470 
Z1ÓW 1267 

"3500""
1995 : żóHy >12900 261

FIAT CłNQUECENTO 0 7  1995 czerwony- - 10500 231
1̂ 6 V 1997  ̂ biały £  "24900 “ '444

, 1990 * czamy 10900
1.4. 1933 niebieskim 8800

■ FORD F E S T A lT ^ ™ ?  1992 "czerwony..“~6730"~816"
i FORD F E S T *  t a o  i

^  '  1993 '
{FÓRD^SCiSRPIO KOMBI 2.5TD * 1994 
“ FORD SIERRA KOMBI 1.8TD ~ 1991 " 
T ^ * Ś A A & ? b f tP  KOMBI 2,0 * "1993 
l i0 m A F R B . U D A  2.34WS 1 9 9 2 "

1992 bordowy 11200
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niebieski m. 
czerwony

9900 492 
27820 687 
7700
17500 871 
249OO42222
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1993; ? granatowy 37500 1346

M ERCEDES 410D 2.90 
flJSŚAN PRIMERA 1.6
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19^ • : grafitowy m.
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Fl9®0|
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biały 
granatowym.

  biały _
czerwony

11400 
47200 235 
15400 1047 
20000 
16900....

1996

< ^ E L V E C ^ A '  2 ^  I  
OPEL VECTI&KOMBł l i
i^ u G io T 2 d $  i . r  

: m i G e o f m  w B F #

•1991
1990 
199? 
1993
1991

blaty 16900 304
czarny
biały

bordowy
p c ż e rw fo y
grafitowym.

16900 
10900 
37220 664 
il300 562 

 8900 446
^PLYMOUTH GR. WYAGER 3.3 1997' - zielonym. 55000 981

RENAULT 10 1.7 j 1993 niebieski m. 11300 405
iF C N A y U  C lIO  1.90 • •
llfcEN A& T  LAGUNA RT 18  

RENAULT TRAFIĆ 2.10  ̂
i^ fC O W D O B A  i iT D I

1996
1995
1990

biały
biały

|Jbw iow y__
bordowy

18900 340 
29900 660
•12800........
35000 559

1991 czerwony 10900 542
1997 zietonym. 26500 313

O  Hj_g_ejm_o_n
/ A U T O K O M I S

u ru iHEGEMON AUTOKOMIS
Wrocław, ul. Borowska 2, Róg Suchej i Stawowej (vis a vis dworca PKS) 
tel. (071) 369-53-96 lub 369-56-89 
Zapewniamy kompleksowq usługę przy udzielaniu kredytów 
mieszkaniowych, gotówkowych i samochodowych.
RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻEŃ, BUSINES-PLANY

LP. MARKA POJAZDU   POJ... ... OPIS... ...CENA

1 5 --------
15--------
1 J ----------
l i) _____

. 20...

t  AUD1100__________
2 AU0IA6___ - U .
3 BMW520_________‘_
4 BMW524__________
5 BMW525TOS_______
6 BMW520______. ___
7 BMW520__________
8 CHRYSLER CIRRUSUO
9 CHRYSLER JEEP____
10 CITROEN C15_______
11 DAEWOO TICO — a—
12 DAEWOO ESPERO CO .
13 DAEWOO NUBTCA___
14 DAEWOONUBRA___
15 RAT 126P ..............
16 FIAT ONOUECENTO —
17 FIAT UNO 4 5 ________
18 FIAT UNO 4 5 ..........
19 FIAT TEMPRAKOMBI ...
20 FORDESCORT______
21 FORD SIERRA ........
22 FORD SIERRA ........
23 FORDSCORPIO_____
24 FORD TRANSIT______
25 FORD WłJ STAR G L    3.8V6
26 HONDA C M C   .....1,5...
27 H0NDAACC0RDAER0DECK12....
28 IVEC0 TURBO DAŁY_____ 2.8TD
29 IVEC035-8V  15TD
30 WECO TURBO DAILY_____ 2.8 ....

. 1 8   _____ 1990.
,. 16  ......  -  1995 .
,. 1 0 _________ 93/96
. 140IESEL ..... 1987 . 
. 2.5 KOMBI . . .  1994 
E 1 0   ____  1998 .

.BORDO____ STANIDEALNY  ......
.CZARNY____STANIDEALNY.___
. CZARNY   PO WINDYKACJI ......
. NIEBIESKI.....USZKODZONY ..

_ 0.7__. 1.0_
.. 1 5 ___
. 1.6 —  
.. 1 1 ___

. ZOGAZ ..

. 93/96. 

. 1995 .. 

. 1996 .

. 1999 
1999

.. 1989 
. 1995 
. 1982

CZARNY PO WINDYKACJI  ___ *,
CZARNA SKÓRA, EL SZYBY,LUST.
CZARNY........PO WINDYKACJI___ Ą
SREBRNY SKÓRA.ELSZYBY.LUST.
CZARNY POWINDYKACJI_____

... BU ŁY______________ ______

. BWLY USZKODZONY —

... SREBRNY POWINDYKACJI .

... GRANATOWY . PO'WINDYKACJI ..

... BORDO   POWINDYKACJI ..

... CZERWONY :____________
CZARNY____ Z SALONU_____

. GRANATOWY . POWINDYKACJI .

... BORDO   STANIDEALNY . „

... BWLY _______________......

... GRANATOWY . POWINDYKACJI _
_ SREBRNY POWINDYKACJI ..
.. SREBRNY POWINDYKACJI .
... NIEBIESKI GHA ... _....
... BWLY_____________________
... GRANATOWY . POWINDYKACJI .. 

CZERWONY .... POWINDYKACJI .
..GRANATOWY .OKAZJA___   •
... BWLY_____________________

BAŁY   ...OKAZJA  ........
... BWLY........... IZOTERMA_____

.... 24000,00ZL 
„ .  36 500,00ZL 
... DOUZGODN
  3 500,00 ZL
... 34000,00ZL 
... 75 000,00ZL 
... DOUZGODN 
_  41500.00ZL 

... 35 000,00 ZL 
... 12500,00ZL
  6000.00ZL
._ 20 800,00 ZL 
„  27500,00ZL 
.. DOUZGODN 
.... 5 800,00ZL 
... 10 900,00 ZL 
.... 8 50000 ZL 
..... 6300.00ZL 
... 14 000.00 ZL 
..... 4000,00ZL 
. . .  4 000,00 ZL 
..... 7 800.00 ZL 
... 12500,00ZL 
.... 41000.00ZL 
.... 31000.00 ZL 
... DOUZGOON 

20 000.00 ZL 
.... 43 000,00ZL 
._ 39000,00ZL 
CENADOUZG

31 WAK2700 ____
32 WAK2700 ........
33 LANCIA KAPA....
34 FS4.UBUN3584 . 
36 LULBUN3504 ....
36 LUBLIN 3574......
37 MAZDA626.......
38 MERCEDES 126 .
39 MERCEDES E220

.. 17DIESEL 

.. 17 DIESEL..
„ 15 V6_____
. 2 0 _______
L  1 4 -----------
.. 2 4 ____ __
.. 1 0   ..
.. 18GAZ  ....
.. 1 2 -----------

40 MERCEDES 124________ 1 3 ________
41 MERCEDES 240 ________ 1 4 ________
42 MERCEDES4080 ......... . 13DIESEL ...
43 MITSUBISHI GALANT 1 0 _______
44 NISSAN ALTRM________ 1 4 ________
45 NISSAN MICRA_________1 1 ________
46 NISSAN PICKUP________1 4 ________
47 NISSANTERRANOI 1 4  r
48 OLTOTCLUB__________1,1------------
49 OPEL CORSA__________ 1,4_______ _
50 OPEL CORSA_______ 1A ----------------
51 OPEL KADET__________ 1.6________
52 OPEL KADET ------------1 i ------------
53 PEUGEOT 806 ...... .......... 1 0 ______
54 PEUGEOT J 5   Z5 DIESEL .
55 POLONEZ CARO________1,6________
56 POLONEZ TRU^t'   W  -------
57 SMARTOTICOUPE 0,6 ___
58 SKODA FEUCJAPICK UP .. 1^..... .......
59 TOYOTACAMRY________2 1  .............
60 VW GOLF II _________  1 ł  ........
61 VW GOLF II ............ 1^_______
62 VW PASSAT COMBI  1,8_______

... ZELONY...... WYWROTKA .......

.. ZELONY.......IZOTERMA--------

... ZELONY...... OKAZJA-----------

.... BWLY  _________________
„. BWLY   OKAZJA  ...
._ BWLY______IZOTERMA_____

i ... NIEBIESKI  ___________
.... SREBRNY POWINDYKACJI .,
...BORDO____ OKAZJA_______
..Z LO TY_____ ZADBANY______
... SREBRNY .. .  . ELEGANCE____
.. BWLY______STANIDEALNY __

... GRANATOWY POWINDYKACJI .
„ . CZARNY___________________
... BWLY .

NIEBIESKI...._ CENA BRUTTO 
1994 ... NIEBIESKI...... POWINDYKACJI .
1990 ... SREBRNY ________________
1997 .„  ŹÓLTY ABS.AIRBAG.AL...
1996 ...CZARNY Z SALONU______
87/96 .. CZARNY OKAZJA_______
89(96 ..ZLOTY OKAZJA-----------
1996 ... NIEBIESKI POWINDYKACJI .
1991 ... BWLY POWINDYKACJI ..

... BWLY_____________________
GRANATOWY 5MIEJJSC._____
ŹÓLTY •______________ -
BWLY ...... OKAZJA-----------
ZELONY .......OKAZJA-----------
CZERWONY.... POWINDYKACJI ..
NIEBIESKI POWINDYKACJI ..

...GRANATOWY .POWINDYKACJI ..

1999 .

. 1992 -

.. 91/95 ..

   DOUZGOON
 DOUZGOON
  28 700,00ZL
  38000.00ZL
  25500,00ZL
  DOUZGOON
  9000,00ZL
  12000,00ZL
   32000,00ZL

23000,00ZL
  79000,00ZL
  30 000.00 ZL
 ...... 15 000.00 ZL
   26 500,00ZL
 .....   7 300,00ZL
  60 000,00 ZL
  32 000,00 Z L
  1900,00ZL
  20500100ZL
. . . .  20000,00ZL
   4 700,00ZL
  7 500,00ZL
  34 900.00 ZL
  9800,00ZL
   5 500,00 ZL
  5600,00ZL -
  45 000,00 ZL
  13 000,00ZL
  29 000,00ZL
 ......  8 900,00 ZL
   9100.00ZL
  16000,00ZL

UWAGA!!!!! Przyjmujemy do sprzedaży wszystkie marki samochodów, 
niskie prowizje, szybka sprzedaż.
Wyceniamy i sprawdzamy legalność pojazdów - wystawiamy certyfikaty legalności IATA.
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A U tO  SALON ..GOSIA" 1
AUTA NOWE & UŻYWANE

WROCŁAW, ul. Nabycińska 10 S m m g S

Fabryczn ie npw e D a e w o o  i S k o d a  
Pełna gam a upustów  fabrycznych . 

Preferencyjne p ak iety u b ezp ieczeń .

M O I K M
Wrocław, ul. Strzegomska 201® 354-59-53,354-59-72

fax. 354-58-45 OG99098(O G990980
w w w . j a k o . h o m e . p l ; w w w . J a k o . g r s t k a . p l , e - m a l l : | a k o @ h o m e . p l

PILNIE P R Z Y JM IE M Y  A U T A  W  KO M IS  
szy b k a  w ypłata gotów ki
OSOBOWE

AUD1100' . 1800.... 1 9 9 0 8 5 1 3 6 0 0
AUD1100.______________  2000 0 1985 vL mm ZMymeMc...... 5(00
BW318... 1800 -  198595 _Czarny 9100
8MW520UKS____________  2 0 0 0 1 9 9 5 . . . Srebrny 37000
CITROEN KAKTK____________ 1G00 ... 1994__Saly  22600
CITROEN O l___________ _ 2000  1991______ _Bały 7500
OKWOOMATELK  ____ 800 __ 1999 CunWty _ .  19000
DODGECARAVAN  __   3000 199286___ Bordometaii:15000
FW126P ________ _______ 650 ___ 1996 '. -  Biały___ 5900

 ____ 1300 __ 1998 SntmymeWc... 21600
_______ 1600 1987/97 ___ Cany __ 11600

(ORDSCORRO________  2800 ___ 1985....... NrieM___ 9300
FORD SIERRA. . ......_____ ’___  2000  1991 ___ _ Bbty.... .. 8600
HONDA CMC . .. ....  1400 — . 1991   Cara pata....... 36500
IADASAMARA __  1300 _.1 9 9 1 _____Bab___ 2700
MAZDA323______________ 1S00___  1995  —  ta r a n y 24000
HRCEOES S350TD.________  3500TD___ 1996 :....... Pdnaopcp .... 117000
MERCEDES E 220 CDI___1___2200C«___  1999 Gon* perta..... 85000
MERCEDESC230  ___________.2300 __ 1996 _  Mofstógranal 61000
imS124 2300 _.. 198695_Ztolymet  17600
WSSAN200SC '1800 ... 1991/97   CsnMny 14600
OPELASIRA______________ 1400   1996  &awnyi_. 20600
OPRASCOiA __ 1600D___  1 9 8 6 fceraon*  6000

Dpelcorsa______ J.I_ .....1400 .. 1996.... .... W&ińmetóic. .. 19600
POLONEZ______i __L_ __1.1600... 1987 __ ... Pomntowy.. _500
PEUGEOT I06,______ '.Z— __ 1500 0 .. 1999.... . ffi -.23000
RENAULT LAGUNA__ . 2200 TDI 1996 Sary metale. ._. 35000
RENAULT tEGJWECU\SSIC ... 1600LPG.._ .. 1997 - ..... Cana perta 31000
RENAULT SAFRMŁ_____ ___ 2200 .. 1933.._...... Grwlmel .. .. 19600
WLKSWAGENGOlfH______ ..1800 . .. 1987 _.. — GnUwymei.. .. 7600
V0U5WAGEN GOLFU_____ 1800 .. I  199? ____Wiraowy _ _ 17 600
VOLKSWAGEN PASSAT cont*___ 2000..... 1994 ..._____ Czyni.. -.24500
VQLVD4G0_____. - 1800 99?* ____Czamy... _. 14900

DOSTAWCZE

OTROENCS . . — 25000 - .. 1992... _..........Baty _ .. 13000
LUBUN 3322 9 osób____ ___ __ 24000 .. 1998 - _ J ___Baty.. _. 23600
NYSA522Towos__  ___ .2120 1986..___Granatowy _ -  1400
RFNAIITTRAFK 1991 Boty .. 10800
RENAULT MAGNUM KLIMA. WEBASTO. SZYBY I ROLETY EL ___ 52000
FORD FIESTA KURIER______ „—..Im ._. _. 1996 _____ Baty.. .. 13600
WLSWAGBI TRANSPORTER _ 1600 _ . 1988 ... Porranitowy. — 6700
V0L6SWACEN TRANSPORTER___ ___. 17000 — .. 1992 . _______ Zóly.. _. 12600
VaV0F«B............. ..... _  36000 .. 1988 _21000
CAMPING ADRIA 420 TL_____ _. 1981 ___ -  7 800
NACZEPA MSKOPOCWOZKWA .  ... _ 1988..____ Wjata- .. 18000

AUTA Z WINDYKACJI-ATRAKCYJNE CENY

KLIMATYZACJA 
SAMOCHODOWA

i®
■ napełnianie 
- naprawa
■ części
■ dorabianie węży, 

rurek (spawanie)

m o n t a ż  n o w y c h

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA
POMIESZCZEŃ

CHŁODNIE
FRATER

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

tel. kom. 0-601 74 0418
OP984198

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

wiekowych auta - wszystkie formalności na miejscu

AUTÓZŁ6 M
AUTOHANDEL !

SKUP SAMOCHODÓW 
CAŁYCH I POWYPADKOWYCH 

SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
UŻYWANYCH 

Wrocław, ul. Tęczowa 85 
t e l .  3 4 2 -8 3 -0 8  

t e l .  K o m .  0*90 3 4 0  7 I X  
0 -5 0 2  3 4 0  7 X 1  

C z y n n e  o d  S°° d o  18°° 
s o b o t a  o d  8 00 d o  1 5 ”

1 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

EUROREGION pgfrzStrona 2
• O G Ł O S Z E N IA  • INZERT • AN ZEIG EN  •

| p O LS K A —  C Z E C H Y  >x«. ❖❖❖❖❖ N IEM CY*

<ilAUTOVERS
O S O B O W E

5 9 -3 0 0  L u b in ,  u l.  Ś c i n a w s k a  4 9  
te l./ fa x  (0-76) 8 4 2  11 8 3 ,
0 5 0 2  6 8 6  3 5 2 , 0 6 0 6  2 7 7  8 1 2  
e-mail:autovers@poczta.wp.pl

AUDI 80,1990,1600b, 17.300 zł
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997, 1500b, 15.200 zl 
FIAT TI PO GT, 1993,1800, 3d, 13.200*1
FIAT 126p, 1999,650, 9.000 zł
FORD ESCORT GUC, 199079516001 b, 9.500 zł 
MERCEDES 124,1992/93,3000TD,PDW. 53.000 zł 
NISSAN SUNY, 1993,1400,16V, salon. 16.000 zł 
NISSAN PRIMERA, 1997,1600b, 29.900 zł
OPEL KADETT, 1990/94, 1600b, 3-d, 7.900 zł
OPEL KADETT COMBI, 1991.1800b, 8.500 zł
OPEL KADETT, 1991,1400b, 5-d, 10.400 zł
OPEL CAUBRA, 1993, 2000b, 17.500 zł
OPEL CALIBRA. 1991, 2000b, 17.500 zł
OPEL YECTRA 1989, 1600b, 8.400 zł
PONTIAC TRAN SPORT, 1992. 3200b, 26.000 z l  
RENAULT 19, 1993, 1800b, PDW, 17.200 zł 
RENAULT LAGUNA,1995, 2000b, 25.500 zł
VOLVO 340 DL, 1989,l400b, automat, 9.000 zł 
A/W GOLF III, 1994, 1900TDI, 3d. 24.400 zł
VW PASSAT B 5 ,1997, 1800T, PDW, 55.000 zł 
VW PASSAT , 1993/94, 1900TD, 16.900 zł
VW PASSAT COMBI, 1994, 2000b, 22.500 zł
VW GARBUS, 1970, 5.600 zł
YWJETTA. 1992/95,1600, 11.000 zł

Mm i 49Pva

, - Kredyty gotów kow e. 
- N ajniższe oprocentow an ie  

kredytu 0,8%
- Przy 30% wpłaty procedura

u p roszczon a .
- Kredyty u b ezp ieczon e:

od  n ieszcz ęś liw y ch  w ypadków
Pakiety u bezp ieczen iow e:  

AC. OC. NW. ZK

ŁADOWARKA Ł200.1984. SW 400, 42.000 zHVAT
ŚMIECIARKA JELCZ, 1983, SW 680, 19.000 zf+VAT
AUTOBUS AUTOSAN H 10 11.01,1986, 25.000 zł
AUTOBUS JELCZ 080, 1980, 30 miejsc, 7.000 Zł
PRZYCZEPA CAMPłNG.IFA HP 400-83, 1978,2.500 zł

Skupujemy i  przyjmujemy w komis 
samochody powypadkowe: 

osobowe i  ciężarowe. 
Bez żadnych opłat. 

Gwarantujemy szybką sprzedaż.

MAN 19.362, 1990/97, 44.000 zł
SCANIA P*4x2,1986. 750 tys/km, 30.000 zł ♦ VAT
SCANIA R 142 H4 X 2,1984, 420KM, 22.000 zł + VAT
RENAULT R 385 MAJOR, 1990.________38.000 zł

NACZEPA EYLERT SG 220, 1971,13,3m. 15.000 zł 
NACZEPA LAGENDORF WYWROT.78, 16.000zH-VAT 
NACZEPA WYWRÓT KARNEL, 1994/95, 61.000 zł ♦  VAT 
NACZEPA BRANDYS. 1984, 12.40m. 7.500 zł
ACKERMAN-FRUEHAUF SDX135 Ta3.92.39.000 zł +VAT 
NACZEPA FRUEHAUF, 1990, 13.6m, 2.66T, 25.000zł VAT 
PRZYCZEPA KAESSBOHRER V12B. 10.000 zł

LUBUN CHŁODNIA. 1997. 2500D, 
MERCEDES VITO 108K.1997, 2.3D, 9.6T, 
TOYOTA HIACE, 1982,1600b, 1500kg, 
VW T4 ,1995, 1900 TD. 8os,
VW T4 ,1995, 2400 D,

1996.1900TD ka

4.900 zł
36.500 zł .
36.500 zł

>00 zł W AT

FORD CARGO 1014,1983, chłodnia, 4500kg, 27.000 zł 
RENAULT MAJOR R 38 TJ, 1993 79.000 zł ♦ VAT
SCANIA 93M210.1993, kontener. 7800kg. 65.000 zł ♦ VAT

V O L V O  S  4 0 ,
1  9 9 7 ,  1  7 0 0 b ,  R  D W ,  

2 3 . 0 0 0  z ł

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

AUTO KO 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______________
•N isko  o p ro ce n to w a n e  k re d y ty  na  s a m o c h o d y  n o w e I u żyw an e  (rów nież s p o z a  k o m isu)  

'P ro m o c y jn y  p ak iet u b e z p ie c z e ń  (z m o ż liw o ś c ią  skred yto w an ia)
"P ro c e d u ry  u p ro s z c z o n e  (bez za św ia d c z e ń  o  za ro b k a ch )

'K r e d y ty  d la  firm  I ro ln ik ó w  
• L E A S IN G  N A  S A M O C H O D Y  N O W E  I U Ż Y W A N E  - R Ó W N IE Ż  P R O C E D U R A  U P R O S Z C Z O N A  

'M O Ż L I W O Ś Ć  P O Z O S T A W IE N IA  A U T A  W  R O Z L IC Z E N IU  ______________
MARKA............................... P 0 J      ROK............... CENA
BMW 316 COMPACT   . 1600i................ 1997..........28 500 zł
RAT MAREA........................2000i........ 1997  23 500 zł
FIAT PUNT0 ........................1200i.................. 1994   16 900 zł
FORD ESC0RD.................... 1300 ................. 1996.........  19 900 zł
FORD ESC0RD.................... 1600i zetec 1996...........24 500 zł
FORD SIERRA SEDAN.......... 2000i.............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..............2000i.......  1993   15 900 zł
MERCEDES 124 ...................2000i..............1988/95   19 600 zł
MERCEDES 124 .............2300i................. 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
OPEL COMBO...................... 1700D............... 1997.........  16600 zł
OPEL OMEGA KOMBI........... 2500td............... 1994 ........  32 500 zł
OPEL VECTRA.....................1800i.............1991/96........  11 000 zł
OPEL VECTRA.....................1800i...................1991   11 700 zł
0PELVECTRA  ....... 1600 ...........  1992   11 900 zł
PEUGEOT 4051,6 ................1600 + gaz......1991/97......... 13 900 zł

POLONEZ CAR0 .................. 1600 .................1993........... 2 500 zł
POLONEZ CARGO................. 1600 i................1996........... 8 500 zł
POLONEZ TRUCKR0Y..........1600i................1999... 13500 + VAT
PRZYCZEPA NIEWIADÓW B2000 ..................... 1996 ........... 5 500 zł
RENAULT 19........................ 1700i................ 1994 ........  15 400 zł
RENAULT LAGUNA KOMBI 1800i...............1996......  27 200 zł
RENAULT LAGUNA KOMBI..... 1600i 16V......1998/99 ..; 41 400 + VAT
RENAULT MAGNUM.................................. ....1992 ... 45 000 + VAT
RENAULT MEGANE.............. 1400i  ............1996 .........  23 500 zł
SEAT TOLEDO..................... 1600 ................ 1994 .......... 15 900 zł
SKODA FAV0RIT................. 1300 .................1991 ...... 6000 zł
SUZUKI X-90....................... 1600i................1997  ...... 39 900 zł
TOYOTA C0R0LLA............... 1332i................ 1996 ........  21 200 zł
TOYOTA C0R0LLA KOMBI.....1332i  ........... 1997 .........  29 800 zł
TOYOTA C0ROLLA............... 1332i................ 1998 ........ 31 000 zł
V0LV0 440..........................2000i................1996 .........  25 500 zł
VW GOLF III  .... ;..............1800i............ 1992/96    16 500 zł
VW GOLF III........................ 1600i................ 1995 ........  21 900 zł
VW GOLF III .................... 1900td.............. 1995 .........  21 900 zł
VW PASSAT KOMBI.............. 2000i................ 1995 ........  29 900 zł
VW PASSAT KOMBI..............2000i................ 1993 ....... , 18 900 zł
VW PASSAT KOMBI.............. 1600D...............1988 .........  10 900 zł
VW POLO............................1400 ................ 1998 .........  26 000 zł

S A M O C H O D Y  U ŻYW AN E
m a r k a  s a m ,  r o k  p r o a . p o j .  s i l .  c e n a m a r k a  s a m .  r o k  p r o d . p o i.  s i l . c e n a

AUDI 80 B4 1994 1*9 TD! 33.500,- I O P E L  CO RSA 1995 1.2 17.000,-
CITROEN AX 1997 1.0 15.500.- O PEL  ASTRA 1993 1.6 12.200,-
CITROEN CX 1986 2.5 d iese l 4.900,- O PEL  ASTRA 1993 1.4 14.000,-
DAEW OO LANO S 1999 1.516V 20.500,- O PEL  ASTRA 1999 1.4 28.000,-
DAEW OO T1CO SX 1997 800 12.300,- O PEL  ASTRA  combi 1992 1600 11.500,-
DAEW OO TICO SX 19999 800 14.900.- O PEL  A STR A  combi td 1994/96 1.7 19.700,-
FIAT CMOUECENTO 1994 700 7.200,- O PEL  KADETT 1989/97 1.6 3.900,-
R A T  CMOUECENTO 1996 900 11.800,- O PEL  KADETT SEDAN 1988 1.5 9.000,-
FORD ESCORT 1992 1A 11.500,- O PE L  OM EGA 1994 2.0 32i500,-
FORD ESCO RT XR 311988 1.6 4.000,- O PE L  VECTRA 1995 1.8 22.900,-
FORD  ESCO RT bolero 1998 1.6 25.900,- O PEL  VECTRA 1998 1.6 38.800,-
FORD R ESTA 1997 1 J 21.500,- RENAULT C U O 1996 1.2 17.000,-
FORD ORION 91/97 1.4 9.500,- SKODA FAYORIT 1992 1.3+gaz 8.800,-
FORD SIERRA 1981 2.0 4.100,- SKODA F E U C JA  LXI 1997/98 1.3 18.500,-
FSO  PO LONEZ TRUCK1994 1.6 5.000,- VW G O LF  II 1991/96 1.8 9.500,-
HONDA ACCO RD 1996 1.8 41.600,- VW  G O LF  II G60 1991/95 1.8 GT113.700,-
HYUNDAY EX C EL 1989 1.5 5.900,- VW  G O LF  III 1995 1.6 20.100,-
JE E P  C H ERO KEE 1997 3.0 65.700,- VW  G O LF  III kat. 1996 1.8 25.500,-
HONDA CIVIC 1991/97 1.4 13.000,- VW  G O LF  III 1997 1.6 32.000,-
HUNDAY PONY LS 1991 1.5 9.000,- VW  G O LF  TDI 1995 1.9 32.000,-

LANC IA  KAPPA 1996 2.0 35.700,- VW  PASSAT 1990/96 1.8 21.500,-
MAZDA 626 CO UPE 1988 2.2 6^00,- VW  PASSAT 1990 2.0 16.800,-
M AZDA 626 1994 1.8 27.700,- VW  PASSAT 1997 1.8 45.100,-
M ERCED ES 124 250D1986 900 19.900,- VW  PASSAT  TDI combi1998 1.9 50.700,-
MITSUBISHI E C U P S E  1996 2.0 39.900,- VW  TRANSPO RTER 1981 24) 5.500,-
MITSHUBISHI la n c er  1984 1.6 DIESEL 3.500,- VW  VENTO 1994 1.8 21.500,-
NISSAN PRIM ERA G T 1991/96 2.0 13.500,-
NISSAN PRIM ERA 1999 1.6 44.200,- I MOTOR: APRILLA 1990 125 5.500,-

SAM OCHODY NOWE: P U N K T SPR ZED AŻY
F I A T

A K C J A  Z Ł O M O W A N I A  ! 
F I A T  S E I C E N T O  O D  1 9 .9 0 0 ,-
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U B E Z P I E C Z E N I A  G R A T I S  + . . .

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

A U T O  K O M IS  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 16.900,- RENAULT R  21 1993 2200 11.500
DAEW OO ESPERO 1998 1500 20,500,- SEAT CO RDOBA 1994 1500 18.500
DAEWOO TICO 1997 800 12.200,- SEAT CO RDOBA 1999 1900 diesel 31.500,
R AT  CINOUECENTO 1996 700 11.000,- SEAT CORDOBA 2000 1400 od 33.900,
R AT  PUNTO 1998 1100 20.300,- SEAT IBIZA 2000 1400 od 30,200,
R AT  UNO 1994 900 8.200,- SEAT IBIZA 1996 1400 17.500,
FORD ESCO RT 1995 1800 14.500,- SEAT M AR BELLA 1991 800 7.000,
FORD MONDEO COMB11994 1800 TDI 24.500,- SEAT TOLEDO 1996 1800 23.500,
M ERCED ES 123D 1980 2000 5.500,- SEAT TOLEDO 1996 2000 28.000,
NISSAN PRIM ERA SLX 1994 2000 20.500,- SKO D A  FABIA 2001 1400 30.990,
OLTCIT CLUB 1992 1100 2.100,- SKO D A  FABIA  COMBI 2001 1400 39.090,
O PEL  ASTRA 1993 1700 dleMl 17.500,- SKO D A  F E U C JA 97/98 1300 18.500,
O PE L  ASTR A 1995 1400 17.500,- SKO D A  F E U C JA 2000 1300 26.490,
O PE L  CO RSA 1993 1200 10.500,- TOYOTA CO RO LLA 1992 1300 10.500
O PEL  VECTRA 1995 1700 TD 25.500,- VOLVO 760 G LE 1983 2400 TD 9.000
PEUGEOT 205 1990 1900 dlMBl 8.000,- VOLVO 850 1995 2400 41.500
POLONEZ ATU 1996 1600 9.000,- -VW G O LF  5d 93/97 1600 17.000,
RENAULT CLIO 1993 1400 12.700,- VW POLO 1995 1400 18.900,
RENAULT R 21' 1991 1700 9.900,- LIAZ 150-261 ♦przyczepa 1989 11.940 9.900,

BIURO KREDYTOW E
PREFERENCYJNE KREDYTY DEWIZOWE * MAX NA 8 LAT * DO 100% WARTOŚCI SAMOCHODU

DO KAŻDEGO SAMOCHODU BLOKADA SKRZYNI GRATIS !!!
KREDYTUJEMY SAMOCHODY NOWE I UŻYWANE

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

10/ PROWIZJI PRZY KREDYTOWANIU 
/O TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH I

BEZ OPŁATY SKARBOWEJ I
REWELACYJNIE TANIE PAKIETY UBEZPIECZENIOWE 

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

SAMOCHODY OSOBOWE 
marka ........
AU0I A4. ABS. WSPOMAGANIE. KUMATRONIC. ALARM. RM. B0R00WY ..........
BMW 520 i. BEZWYPADKOWY. 3 MIESIĄCE W POLSCE. ZIELONY................
BMW 525 1 24V. KLIMAT., ABS. EL. OTW. SZYBY. POOUSZKA P0W , SZARY MET.
BMW 7301, SKÓRA. KLIMAT., 2 X POD. POW. R0. GRAFITOWY MET.................
FIAT REGATA. SELEDYNOWY. I L  OTW. SZYBY. SZYBERDACH. R0 ....................
FIAT TEMP RA. GRANATOWY. WSPOM. KIEROWNICY .........................................
F0R0 FIESTA. BORDOWY. RM. IMM0BILIZER. WP0SM. KIER............................
FORO FIESTA. BIMY. KUPIONY W SALONIE. P00. POW.. SERWISOWANY .........
F0R0 SCORPIO, INST. GAZOWA. ELEKTR. WYR. BIAŁY......................................
FORO SCORPIO. BIAŁY. PEŁNE WYP. ELEKTR.. A B S ................................ ...........
FORD SIERRA KOMBI. ALARM. HAK. RAOIO, BIAŁY...........................................
HYUNDAI LANTRA KOMBI. SKÓRA. KLIMAT., 2 X P00. POW.. BEŻOWY MET.......
HONDA CM C. WSPOMAGANIE. EL. OTW. SZYBY. CENTRALNY ZAMEK ..............
JEEP GRANO CHEROKEE LARED0. PEŁNE WYP.. INST. GAZ.. CZERWONY..........
MAZDA 323F, KLIMAT., PEŁNE WYP0S. ELEKTR., CZERWONY ...........................
MERCEDES BENZ 300 E 124, WSPOM., ABS. KLIMAT., C. ZAMEK, RADIO, HAK. GRAFIT.
MITSUBISHI GALANT, ELEKTRYCZNE WYP., WSPOMAGANIE. CZARNY...........
NISSAN MAMXIMA, PERŁ0W0BIALY, PEŁNE WYP., BEZWYPADKOWY ...........
OPEL CORSA, CZARNY, 3-DRZWI0WY
OPEL ASC0NA OIESEL. BIAŁY ..........     ....'............... ..............
OPEL ASTRA KOMBI. WSPOM WELUR. RM. ALARM. P00. POW., BIAŁY......
OPEL KADETT KOMBI. SILNIK PO REMONCIE. NIEBIESKI ...............................
PEUGEOT 206. KLIMAT., ABS. WSPOMAG. KIER . WYP0S. ELEKTR.. CZARNY
POLONEZ. SILNIK PO REMONCIE. BIAŁY ..............     ......
POLONEZ CAR0 OLI, WTRYSK BOSCH. I WŁAŚCICIEL. ZIELONY ....................
RENAULT 19. RM. STAN B. 00BRY, 3 DRZWIOWY. BIAŁY...............................
RENAULT 19. CENTRALNY ZAMEK. ALARM. EL. OTW. SZYBY.........................
ROWER 216. CZERWONY. E l.  OTW. SZYBY, WSPOMAGANIE ..........................
SEAT T0LE00. SREBRNY MET.. WSPOMAG. KIEROWNICY. ALARM. RADIO ....
VW BORA W . PEŁNE WYPOSAŻENIE. KLIMAT.. ZIELONY MET. ......................
VW POLO. CZERWONY. 2X P00. POW.. RADIO, 3-DRZWIOWY .....................
VW PASSAT KOMBI. WSPOM., MUL-T-L0CK. BIAŁY ......................................
VW PASSAT KOMBI. B0R00WY, NOWY MODEL. WSPOM. KIER., C.Z..............
VW PASSAT. MUL-T LOCK. STAN B. DOBRY. BIAŁY.........................................

... 95.. .. 1.8 B . .....  39.200

... 91 .. .. 2.5 iB . .....  21.600

.. 86 .. .. 1,9 D . ........3.400

.. 96 .. 1,3 B . .....  16.600

.. 90 .. .. 2,4 B . ........9.900

.. 93 .. 1,5 iB . .....  14.600

.. 95 .. .. 4.0 iB . ..... 59.000
... 95 .. .. 1,5 iB . ..... 26.900
. .  87 .. .. 3,0 B . .....  20.600
... 91 .. ..1 .8  iB . ..... 11.900
... 96 .. .. 3,0 iB . ..... 36.900
... 89 .. .. 1,0 B . ....... 6.700

... 97 .. .. 1,7 TO .....  28.000

2000.. .. 1,6 IB . .....  31.500

... 95 . .. 1.0 iB .....  20.600

... 94 .. .. 1.8 IB . .....  21.900

... 92 . 34.SOO+VAT
CIĄGNIKI SIODŁOWE

DAF 95 ATI 360. BIAŁY, PODUSZKI. ZF Z PÓŁBIEGAMI........................................
RENAULT R 365, EL. OTW. SZYBY. 36S KM. RESOR. BIAŁY ...............................
IVEC0 TURBO STAR 190-36. POOUSZKI. WEBASTO. ZF. BIAŁY ..........................
RENAULT MI0LINER, 150 KM. RAMA. 8DF. PODUSZKI. WSPOMAGANIE. BIAŁY ..
NACZEPA TRAIL0R 12.20,3 OSIE, RESOR .........................................................
NACZEPA. 13.60. RESOR PARABOLICZNY................................ ........ .............. .
NACZEPA WYWROTKA, ALUMINIOWA. RESOR. STAN IDEALNY..........................

SAMOCHODY DOSTAWCZE
FORO TRANSIT. 00 POŁOWY PRZESZKLONY. BIAŁY ............................................ 86 ... 1,6 B ........7.000*VA1
JELCZ 317 WYWROTKA. BIAŁY .......................................................    8 4 .............................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 0 ... 35.000*VAT

. 88 .................  16 000«VAT

. 89 .................  29 500*VAT

. 94 .................. 41.000*VAT

. 80 ....................  7.000*VAT

. 89 .................  23.000*VAT

. 91 .................. 43.000*VAT

KREDYTUJEMY 
AUTA DO 15 LAT 

Z OKRESEM 
KREDYTOWYM

1 0 0 0 0 a  

;» M & jÓ O t t
KREDYTY 

bez zaświadczeń 
o dochodach 

przy  31%  
udziału 

własnego
Sprowadzam̂ ' na zamówienie ciągniki siodłowe i naczepy

AC i 0C
w kredycie
Przyjmujemy 
do sprzedaży 
autazzastawem 
bankowym
Najtańszy

kredyt
7 ,5  %

Sprzedaz nowych 
przyczep towarowych i lawet

BEZPŁATNA EKSPOZYCJA SAMOCHODU DO SPRZEDAŻY - NISKA PROWIZJA KOMISU 
ZAPRASZAMY Dn.-ot. 9" -18". Sobota 9" -16", niedziela 11" -15" OG977956

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 4 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 8.06.2001

http://www.Jako.grstka.pl
mailto:ako@home.pl
mailto:autovers@poczta.wp.pl


D O B R E  S A M O C H O D Y
DOGODNE KREDYTY - KORZYSTNE UBEZPIECZENIA 

- ATRAKCYJNE CENY- NAJLEPSZE WARUNKI -
AUDI C-4,1992 R, 2.3 i, GRANATOWY - 21.500 
AUDI A-6 ,1995 R, 2,0 V0,123 TYS, CZARNY PEŁNE BEZ SKÓRY • 44.900 
BMW 310,1093 R, 1,01,102 TYS, PEŁNE BEZ SKÓRY - 20.900 
MERCEDES C, 1090 R, 1.0,130 TYS, SREBRNY MET. - 41.900 
MERCEDES VIT0110DKA, 1098 R, 2.3,123 TYS, BIAŁY, CIĘŻ+5 OSÓB - 55.400 
MERCEDES VIT0110 DKA.1907 R, 2.3,45 TYS, RIAŁY, CIĘZ-UNIWER, 53.900 
HONDA LEGEND 1092 R, 3.2 V0,155 TYS, PEŁNE WYP, Z IE L  MET - 30.000 
PEUGEOT 400,1097 R, 1,9TDi, GRANATOWY - 33.500 
SEAT AR0SA1999R, 999 CM, NIEBIESKI - 24.900 
SEAT C0RD0BA VARI0 1097 R, 1.4,45 TYS, NIEDIESKI - 20.900

P O L E C A M Y  R Ó W N IE Ż  W IE L E  IN N Y C H  S A M O C H O D Ó W  
R Ó Ż N Y C H  M A R E K .  N IE D R O G IC H  I W  D O B R Y M  S TA N IE  T E C H .

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

“AUTO-BIZNES-CENTRUM” - “MOTO-EXPO”
W ROCŁAW , UL. POWST. ŚL. 5/7 (PRZY  H O TELU  “W RO CŁAW ”) 
TEL. 0-71/781 84 69, K O M . 0-603/422 949,0-501 755 481

TŁU M IK I
katalizatory, złącza giętkie 

sportowe układy wydechowe 
fe lg i s ta low e , a lum in iow e , o p o n y

H U R T -  D E T A L  •  M O N T A Ż  •  G W A R A N C J A

Wroqław: M A R G O  s.c., ul. Długopolska 10, tel./fax 071/363-61-56, 373-10-05, 0-605 73 23 20 j
M A R G O  - BIS, ul. Pułaskiego 48, tel. 071/344-40-26 w. 340, h tt]» / /w w w .niargo.net.p i 

3pooo372 M A R G O  - DUO , ul. Sulmierzycka 15, tel./fax 071/352-90-31 e-nu ii: nurgo^m argo.nct.pl

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA
montaż, napełnienia, naprawy, 

wykrywanie nieszczelności
AUTO SERWIS 

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

OPOH741

A U T O  N A P R A W A LECH W ABNIC
A U D I

W - w  u l.  B a r d z k a  3 0 (  P O L K A T  ) 
( s k r z y ż o w a n ie  z  A r m i  K r a j o w e j  ) 
t e l .  0 7 1 /  3 3 6  0 2  2 5 -  F - r y  V A T

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

dziej rozbite, także po pożarze lub na części • je* 
żeli chcesz dobrze sprzedać, zadzwoń. Wrocław, 
tel. 071/311-.39-61 lub 0602/12-51-35. Transport 
oczywiście gratis. Także busy. 01031041 

ALFA ROME0 145,1996 r., 79 tys. km, 1400 ccm, boxer, zielo
ny metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. szyberdach, wspomaga
nie, centr. zamek + pilot, RO, halogeny- imroobilizer.zadbany, 
stan b. dobry, kompl. opon zimowych, - 19.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-04-92,0605/72-19-45 .
ALFA ROM E0145,1997 r., 116 tys. km* 1400 ccm, boxer, sza
ry metalic; kupiony w salonie, wspom. kierownicy, stan b. do
bry, - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-27-20,0602/79-07-52 
ALFA ROMEO 145s 1999 r., 49 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, model 2000, kupiony w salonie, el. otw. szyby, wspo
maganie kier., ABS, immobilizer, alarm, radio, centr. zamek i 
inne dodatki + opony zimowe, - 34.000 zł. Strzegom, tel. 074/ 
855-47-67
ALFA ROME0 146,1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bia
ły, wspomaganie-kier., reg. kierownica, centr. zamek, immobili
zer, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, weluro- 
wa tapicerka (zielona), I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 22.000 
zł. Olesno, tel. 034/358-35^33
ALFA ROM E0146 Ti, 1996 r„ 106 tys. km, 2000 ccm, 16V, TS, 
czamy, pełne wyposażenie, bez wypadku, stan b. dobry, - 28.000 

■ zł (możliwe raty). Świdnica, tel. 074/853-37-90.0605/65-74-20 
ALFA RO M E0146,1996 r.,35 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
£l.otw. szyby, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, zimowe opony, spo- 
iler, halogeny, radio Sony, obniżone zawieszenie, - 24.800 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-17-24 po godz. 18,0609/47-69-07 
ALFA ROM E0146,1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, boxer, czer- 

- wony, ABS, 2 pód. powietrzne, alum. felgi, szyberdach, wszyst
kie el. dodatki, halogeny, serwisowany, - 24.000 zł. Syców, tel.

• 0607/29-47-71 
ALFA ROMEO 146,1999 r., 4 tys. km, 1600 ccm, Twin Spark, 
czarny, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, el. re- 

i 9ul-lusterka, centralny zamek, aluminiowe felgi-, książka serwi- 
sowa, przegląd do 2003 r., klimatyzacja, - 34.000 zł. Oława, tel. 
071/313-65-84 pogodz. 19
ALFA ROMEO 155, 1994: r.. 1700 ccm, czerwony, centr. za-

"CAR ALARM SERYICE"

ALARMY 
U

mek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, alum. felgi, sportowy 
wydech, -17.800 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
ALFA ROMEO 155,1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czarny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. 
felgi, el. reg. reflektory, el. reg: lusterka, RO z RDS, stan b. do
bry, • 21:500 zł. Stare Bojanowo, tel. 065/518 51-87 
ALFA ROME0 156,1998 r., 2500 ccm, V6,24V pełne wyposa
żenie, skórzana tapicerka, bezwypadkowy, stan b. dobry, - 
55.000 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
ALFA ROM E0156,1998/99 r., 11 tys. km, 2500 ccm, V6, czer
wony, pełne wyposażenie crprócz skóry. 4 pod. powietrzne, 6-bie- 
gowy, -59.000 zł. Wrocław, tel. 0717311-40-95,0602/78946-95, 
0602/49-5429
ALFA ROMEO 156, 1999 r.,64 tys. km, 2000 dcm, srebrny 

. metalic, 155 KM, klimatyzacja, 4 poduszki pow., halogeny, drew
niana kierownica i wykończenie wnętrza, granatowa tapicerka, 
wszystkie dodatki, pełna dokumentacja, • 55.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-33-04,0602/19-00-89 
ALFA RO M E0164,1989 r., 177 tys. km, 3000 ccm, V6, grana
towy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan dobry, - 
9.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-37-15

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

AUD1100,1979 r., 144 tys. km, 1800 ccm, benzyna, brązo- - 
wo-zielony, wspomaganie, ekonomizer, - 2.100 zł lub zamienię 
na diesla (2.0), inne propozycje. Bratków 15, gm. Bogatynia, . 
lei. 0607/26-03-72
AUD1100 AVANT, 1979 r„ 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, 
inst. gazowa, ważny przegląd, stan dobry, - 2.300 zł. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83 •
AUD1100,1980 r., 140 tys. km, 2000'ccm, diesel, bordowy, 

.stan dobry, RM, hak, pokrowce - 2.500 zł lub zamienię na Audi 
100,2100 benzyna, także diesel lub Fiata 126p., 88-90 r. w tej 
cenie. Kłodzko, tel. 0600/18-96-22

„ A U T O - C A R ”  
K L I M A T Y Z A C J E  S A M O C H O D O W E

D O RAB IAN IE  W ĘŻY , C H ŁO D N IC E . 
PÓ ŁO S IE , SPA W A N IE  P LA S T IK U  |

Wrocław, ul. Opolska 195 5 
tel. 071/311-74-05 °

A te s to w a n o  HAKI d o
w szy s tk ich  ty p ó w  s am ocho d ów  

-  ró w n ie ż  w yczep ia n e

• im m o b ilis e ry  
i - r a d io m o n ła i 
1 -  zn a ko w an ie

• ce n tra ln e  z a m k i
• b lo k a d y  sk rzyń  b iegów
- ra d io p o w ia d o m ie n ia
- m on ta ż te le fo nó w  GSM  

h  - e le k try c zn e  szyby
OP010964

Wrocław, u l. R zeczna  20
tel. 071/329-71-64, 324-17-15

rozrządu, sprzęgło, akumulator i łożyska w kołach, - 7.600 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-62-28 
AUD1100,1983/84 r., 1900 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
„cygaro', wspomaganie, alum. felgi, inst. gazowa, kpi. dokumen
tacja, welurowa tapicerka, stan techn. b. dobry, - 6.000 zł lub 
zamienię na VW Golfa lub Jettę. Świebodzin, tel. 0606/88-20-97 
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel, granatowy metalic, szy
berdach, ocynkowane nadwozie, alum. felgi, hak, halogeny, 
centr. zamek, atrakc. wygląd, - 7.400 zł. Chełmsko śl., gm. Lu
bawka, tel. 075/742-2445,0602/53-82-07 
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, benzyna, seledynowy metalic, 
hak, szyberdach, centr. zamek, 5-biegowy, 4 zagłówki, stan 
dobry, - 4.900 zł. Lubin, teł. 076/847-50-33,0604/17-18-98 
AUD1100 CC, 1984 r., 170 tys. km, 2200 ccm, benzyna, grana
towy, „ęygaro’  -1.200 DEM. Lwówek śląski, tel. 0606/47-95-18 
(k00088)

£ a  k  t. u r  y  - V  A  T

zowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, roleta, relingi dachowe, hak, centr. zamek, haloge
ny, dzielona tylna kanapa, felgi 15*, z urzędu celnego, zareje
strowany w kraju od 2 miesięcy, -10.500 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
70-81-92
AUD1100,1985/86 r., 296 tys. km, zloty, RO, el. reguł, antena, 
stan dobry, - 6.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-31-87 
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, turbo D, biały, welurowa tapicer
ka, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, nowe amortyzatory i aku
mulator, garażowany, zadbany, -10.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-65-70
AUD1100,1986 r,, 1800 ccm, wtrysk, beżowy metalic, automa- 
tic, na białych tablicach, -2.500zł. Jawor, tel. 076/870-16-60 . 
AUD1100 AVANT, OUATTRO, 1986/87 r„ 200 tys. km, 2200 ccm,

OPO12042 g
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- immobilisery 
-centralne Zamki
- radia, głośniki
- montaż telefonów GSM
• elektryczne podnośniki szyb
- drobne naprawy elektryczne

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

a lito  kO m iS D E L T A  Car

ALFA ROMEO 164,1990 r., 3000 ccm pełne wyposażenie, - 
9.000 zł. Wrocław, teL0503/50-24-52,
ALFA ROMEO 33, 1987 r:, - 6.000 zł lub zamienię. Mojesz, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28 
ALFA ROMEO 33 S, 1988 r., 1400 ccm, Boxer, czerwony, el. 
otw. szyby, ciemne szyby, spoiler, alarm, sportowy ukł. wyde
chowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, reg. kie
rownica, atrakcyjny wygląd, - 6.500 zł lub zamienię, z dopłatą. 
Świdnica, tel. 0606/10-00-83
ALFA ROMEO 33,1990 r., 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, centr. zamek, el. otw. szybyralum. felgi, RM, bez wypad
ku, nowy model, stan idealny, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
315-87-18 po godz. 20,0501/60-38-50 
ALFA ROMEO 33 SPORT WAGON, 1991 r., 1700 ccm,"zielony 
metalic, bogate wyposażenie, II właściciel, 4 elementy do lakie
rowania, technicznie sprawny, • 7.600 zł lub zamienię na inny, 
może być uszkodzony. Wałbrzych, tel. (J74/664-2.1-70 
ALFA ROMEO 33,1992r„ 80 tys. km, 1700 ccm* boxer, czar
ny, .137 KM, el. otw. szyby, alum: felgi, szyberdach, fotele ku
bełkowe Recaro, reg. kierownica sportowa, 4 tarcze hamulco
we! 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 10,500 zł. Sobótka, tel. 071/ 
346-11-71
ALFA ROMEO 33,1994 r., 1400.ccm, benzyna, srebrny meta- 
lic, stanb. dobry, -10.000 zł. Chojnów, tel.0604/31 -95-85 
ALFA ROMEO 75, 1987 r., 30.00 ccm, benzyna, wtrysk,' 190 
KM, czerwony, ospoilerowany, el. ptw.szyby( szyberdach, centr. 
zamek, alum. felgi, halogeny, stan dobry, - 5.700 zł lub zamie
nię. Wróclaw,tel.0503/92“35-75.
ALFA ROMEO 75IE. 1989 r., 131 tys. km, 2000ccm, benzyna, 
czarny metalic, seria limitowana „Podium", tapicerka i fotele 

■ Recaro, alum. felgi Zender, el. otw. szyby,'el. reg. lusterka; szy
berdach, Check Cońtrol, przegląd do 05.2002 r.? stan techn. b. 
dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-33-20 ,
ALFA ROMEO 75,1991 r., 2000 ccm, czerwony, el. otw. szyby, 
dach; reg. lusterka  ̂centr. zamek, halogeny, -1 0̂ OOOzł; Lesz
no, tel. 065/54941-61
ALFA ROMEO SPRINT CÓUPE, 1985 r., 120 tys km,' 1498 . 
ccm, biały, klasyczne sportowe coupe, 2-drzwiowy, 105 KM, ukł. 
wydechowy Walker, zawieszenie Koni (olejowe), alum. felgi, - 
5.100 zł. Jugowa, te). 074/858-64-75, po godz. 18 v

AUTO KREDYTY

AUD1100,1980 r., 2000 ccm, diesel do poprawek mechanicz
nych i lakierniczych, -1.500 żł. Wrocław, tel. 0504/96-10-06 
AUD1100,1982 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, nowe amortyzatory, po remoncie silnika, alum. felgi, - 
3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-57-32 
AUD1100,1983 r., 160 tys. km, 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, garażowany, RO, wspomaganie, serwo, hak, halogeny, 
czerwone światła, alum. felgi, - 8.900 zł łub zamiana na auto 
uszkodzone. Gromadka, tel. 076/817-22-67 
AUD1100, 1983/84 r., 1900 ccm, złoty metalic, nowe klocki, 
okładziny, przeguby, tłumiki, hak, 5-biegowy. stan dobry, bez 
korozji, - 4.700 zł. Bielawa, tel. 074/833-57-95 
AUD1100,1983/84 r.,'194 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor grosz
kowy, typ .cygaro’ , zadbany,garażowany, 42 tys. km po remon
cie kapitalnym silnika, nowa pompa wodna, wtryskowa, pasek

AUD1100,1984 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, .cygaro’ , ł 
właściciel w Polsce, stan idealny, - 7.500 zł. Głuszyca, tel. 074/ 
845-68-73 wieczorem, 0606/50-60-94 
AUD1100,1984 r., 232 tys. km, 1781 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowy akumulator i ukł. wydechowy, nowe hamulce, prze-, 
gląd do 05.2002 r., 4 opony zimowe. - 7.600 zł. Ptaszków, gm. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-63-90 
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel po remoncie silnika, alum, 

' felgi, 5-biegowy, stan b. dobry, - 5.500 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
0609/41-78-15 .
AUD1100 AVANT, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, biały, nowe klocki, 
szczęki hamulcowe i ukł. wydech., hak, szyberdach, zarejestro
wany do 05.2002 r., stan dobry, - 4.500 zł. Torzym, tel. 068/ 
341-3547,0608/85-08-59
AUD1100 AVANT, 1985 r., 160 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, brą-

benzyna, granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi, hak, welurowa tapicerka, kasetowe klamki, po remoncie 
blacharki, nowy lakier, atrakc. wygląd, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 
0607/65-9845
AUD1100,1986/95 r., 250 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, 
.cygaro’ , centr. zamek, alarm, wspomaganie kierownicy, auto- 
matic, RM, - 8.000 zł lub zamienię na droższy z dopłatą. Lubin, 
tel. 076/846-26-68,0609/27-72-14 
AUD1100,1987 r., 2200 ccm, czerwony, wspomaganie, centr. 
zamek, I właściciel, szyberdach, do małych poprawek, - 4.400 
zł. Wołów, tel. 071/38948-06
AUD1100,1987 r., 26 tys. km, 2200 ccm, bordowy metalic, inst. 
gazowa, centralny zamek, wspomaganie kier., aluminiowe fel
gi, hak, el. reguł, lusterka, -8.800 zł. Wrocław, tel. 071/351-54-36, 
0502/29-54-02

w ww.grupafota.com .pl W

Roto od 156 zł przy 10.000 kredytu Pakiety 0C AC NW od 5,1% Bez poręczycieli 
Bez zoświodczeń przy 30% wpłacie Również samochody spoza komisu OP004560

MARKA .........................
AUDI 80 S-B3 .................
BMW 750 .................. .
DAEWOO LAN0S...........
FIAT 125 P .....................
FIAT CINOUECENTO  ___
FIAT CINOUECENTO ........
FIAT TIP0 ...»................
FIAT UNO FIRE ..........i . .
FORD ESCORT...............
FORO FIESTA.................
FORD SIERRA SPORT ....
LADA SAMARA..............
MAZDA 626 KOMBI....
NISSAN SUNNY ............
OPEL ASCONA...............
OPEL KADETT GS116 V  .. 
OPEL OMEGA 8CDX .......
PEUGEOT 3 0 9  ..........
POLONEZ CARO CLE
POLONEZ CARO G U ......
RENAULT 19..................
RENAULT 5 L S ..............
RENAULT CLIO  ....
RENAULT'2 1 ..............
SEAT TOLEDO ..........
SKODA FAVORIT L  .
TOYOTA CARINA E  *..
VW GOLF II ...................
VW GOLF II C L   __
VW PASSAT C L ..............
VW PASSAT GL ...........

POLONEZ TRUCK ......
AVIA  .............
KEMPINGI

 ROK ..... POJ .........................        „ . .„w .. OPIS:     CENA
 :. 87/88 ...... 1800164 tys., blaly. RM • Clarion, obrotomierz, atermiczne szyby, nowy rozrząd ..:.....   9 200

  1987 ...... 5000 .................................85 tys., pełne wyposażenie, skóra, automat, k llm a.......   17 500
   1998 ....:. 1500 .............................. . 23 tys.. błękitny metalic, sedan. stan SUPER' i  19.500
     1987    1500 ....................................    76 tys.. szary, dobre opony, pokrowce .950
 1997 ...... 700  ...............48 tys.. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, el reg. świateł   11 400
   1996 ...... 900 .............................. 81 tys., czerwony. Immobiliser, RM-Kenwood. zegar   ......  12 300
  1994  L 1400 ...................  83 tys.. granatowy. 5 drzwi, mul-t-lóck. kupiony w salonie  13 200
  1996 ...... 1000 ........................... 88 tys., czerwony. 5 drzwi. I właściciel, serwisowany  .......  13 300
  1989 ...... 1800 D .... 178 tys.. biały. 5 drzwi. 5 birgów. szyberdach. weiur. RM-Kenwood  ...... 8 300
  1997 ...... 1300 .............. 29 tys.. niebieski. 3 drzwiowy, uchylane szyby, oryginalny R M ....  18 300
   1989 ...... 2000160 tys.. czarny, el. szyby, c. zamek, alu-łeigi, CD. po tunlngu w Niemczech. 14 800
   1990 ....... 1300 .................................................  124 tys.. biały. 3drzwl. hak. pokrowce  .....   3 400
  1991    2000130 tys.. czerwony. 4WD. ABS. elektryka, c zamek, mul-t-lock, nowe opony. 10 600
  1992 ...... 1400 ....................... . 94 tys.. czerwony, el. szyby. c. zamek, welur. 3 drzwi.......... 13 500
   1986  ... 1600 ...................  40 tys . zielony met., po wymianie silnika, automat, sedan _ 4 300
 .....- 1989 .....  2000 .......... 135 tys.. czarny, skóra. c. zamek. el. szyby. 5 drzwiowy, atu-felgi...  10 500
 1994 ...... 2000119 tys.. morski met. 2 x alrbag. ABS. c. z., el. lusterka, kllma. welur. oryg. RM .... 27 500
 1991 —  1400 ..............  125 tys.. grafit met.. RM. 5 drzwi. 5 biegów, odcięcie zapłonu 9 OQO
   1995 .....  1600 .........................75 tys.. zielony met. po remoncie silnika, szyberdach   5 600

 1996 ...... 1600 . 80 tys.. morski, c zamek, alarm, pokrowce. muł-Mock. nowe 4 opony .... 6 900
   1990 ...... 1400 ................  136 tys.. biały. 5-drzwiowy, alarm, szyberdach    7 600
  1975 ...... 1300 ...................................   165 tys., na chodzie, zarejestrowany. 3 drzw i 1 400
   1992  .'. 1400 ..................................   108 tys.. czerwony, katalizator. 5 drzwi. R M     13 700
  1987 ...... 2100 0 160 tys.. gratitowy. turbo-dlesei. welur. c. zamek. el. szyby, RM. sedan.............. 6 900
  1992 ...... 1800128 tys.. szary metalic. szyberdach. RMA, immobiliser. alu-teigi. wspomaganie .... 12 950
 -  1991 ...... 1300 ...................................... .........  76-iys.. biały, mono wtrysk. 5 biegowy  7 500
 -......  1994 .......1600 . 74 tys.. bordo met.. ABS. alrbag. kllma. c zamek. el. 4 szyby, alu-telgl   21 500
  1985 ...... 1600 .139 tys.. grałit met. instalacia gazowa, 5 drzwi, szyberdach. pokrowce...   6 900
—  90/91 ...... 1800140 tys.. yratlt met., obrotomierz, immobiliser. nowe opony. 3-drzwl. RM-Pionieer 10 600

  1991 ...... 1800 .................................   140 tys.. błękitny met. sedan. RM. dzielony fo te l  13 900
  1991 ......1800 ... 139 |ys. biały, sedan. wspomaganie, eiektr. szyberdach. RM-Gnmdlg...... 13 400

CIĘŻAROWE I INNE
  1994 ..........  1600 ccm. 90 tys.. po remoncie silnika, biały, do popr. blach., obud. atarex  3 650 ♦ VAT
 1991.....             Pomoc drogowa........ ......  7 500
  1980-92 .................................................przyczepy kempingowe, małe 1 duże. 3-5 osobowe 10 szt - od 4 500

t  vai ■
PT 'GŁOWACZ* ..........    2001     przyczepki nowe-towarowe. z homologacją, rocznik 2000 taniej! .. od 1 50Ó*VAT

Włodaw ul. Żmigrodzko 1 U, tal 3S2 70 01,)ol/l« 352 83 90 
ZAPRASZAMY Pon-Pl 10-17, S« 11-16, Ndz 13-16

c z ę ś c i
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| |  do s a m o c h o d ó w  
zachodnio-europejskich

i japońskich
B o g a t y n i a ,  R H .  H O D I ,  u l .  D a s z y ń s k i e g o  2 2 ,  t e l .  0 7 5 / 7 7 4  2 1  2 0  

B o l e s ł a w i e c .  P P H U  A l p a ,  u l .  W o j s k a  P o l s k i e g o  1 4 ,  t e l .  0 7 5 /  7 3 2  8 2  4 6  

J e l e n i a  G ó r a ,  A u t o  H a l e ,  u l .  P i ł s u d s k i e g o  4 7 ,  t e l .  0 7 5 /  7 6 4  7 2  5 8  

O l s z y n a ,  S k l e p  M o t o r y z a c y j n y ,  u l .  W o l n o ś c i  1 b ,  t e l .  0 7 5 /  7 2 1  2 3  6 5  

O ł a w a .  P B H  A L B I T  S . C . ,  u l .  O p o l s k a  4 2 ,  t e l .  0 7 1 /  3 1 3  2 0  9 7  

W r o c ł a w .  P H  F O T A ,  u l .  K a m i e n n a  1 4 5 , t e l .  0 7 1 / 3 6 9  7 6  1 6  

T r z e b n i c a . P H U  A u t o c r a f t  s . c . ,  u l .  M i l i c k a  1 1 ,  t e l .  0 7 1 /  3 8 7  0 2  6 6  

W a ł b r z y c h ,  K r o m e x ,  u l .  W i e n i a w s k i e g o  8 2 ,  t e l .  0 7 4 /  8 4 1  9 0  0 1
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redy ty samochodowe
Wrocław, ul. Świdnicka 19, pok. 221 (wejście w oficynę od 

— ul . Świdnickiej lub od ul. Kazimierza Wielkiego), II piętro 
a * * S  > |e|, (071) 343 60 23, 781 72 40, e-mail: bpk8amnet.pl

| k

AUTOHANDEL, KOMIS, LOMBARD
' W rocław , ul. Pu łask iego  48/50 OP012491

tel. 071/372-49-25,344-40-26 w. 318
O FERTY W RAZ Z E  ZDIĘCIAMI na nasze j stron ie: w w w .oscar.g ratka.p l,w w w .autohit.pl/oscar 

Chcesz kupić, sprzedać, zamienić samochód? Przyjdź do nas! Leasing, raty -formalności załatwiamy ekspresowo na miejscu.
AUDI A-6 salon...................
AUDIA- 6 ..........................
AUDI A- 8 .... :..._.................
AUDI 80 - B 3 .....................
AUDI 80 - B4 .....................
BMW 320 E-36...................

140000 RENAULT SAFRANE........... 96 .... ...... 2500 E ...... .26000
ROVER RS 825.................. 95 .... ... 2500 TD...... .18000

9 5 ..... .... 28000 E -.... 92/97 . .... 2700E ....... 14500
....... 9500 SAAB 9000........................ 1989 .. ...... 2000E....... . 17700
....... 9500 TOYOTA COROLLA............ 92 .... ....  1300 E ....... .12500

92 ....2000 E ... ...25200 ...9900
..... 2400 D. ....... 5800 TOYOTA CARINA kombi....... 96 .... ....  1800E....... .31500
...3000 E. ......67000 VW NEW BEETLE garbus.... 99 .... .... 2000 E ......... .68000

DAEWOO ESPERO. klima.....
DAEWOO NUBIRACDK kombi

93 ..... .... 1800 E.„..... .14500
...  22500 92 .... ....2000E ...... .15750

......2000E . .....175000 VW PASSAT kombi............. 90 .... ....  1800E...... .15000
VW PASSAT VR6 ............... 95 .... ....2800E ....... .35000

CHRYSLER LE BARON.......
FIAT PUNTO gaz. klimatyzacja 
FIAT UNO.........................

VW PASSAT kombi............. 92/96 . .. 1900 TDI...... .21500
MITSUBISHI DIAMENT Sigma 
MITSUBISHI LA ł̂CER kombi ..

87/96 . ....1050E ........ ...8000
85..... ....1000 E... .....3500 93/97 ........ 1600 E 16900 •VWGOLF 3 kombi......... ....

VW GARBUS................. .
94 . 
7 3 ....

....  1800 E .......

....1200E........
21900 

... 5000
FORD ESCORT kombi.........
FORD ESCORT kombi USA.... 
FORD FOCUS Ghia............

..... 14001 „.. .....9000

......8300
FORD TRANSIT................. 9 4 .... ... 2500 D 26000zvatem

...... 1500E. ........ 2200 FORD TRANSIT MAXI oszklon. 89/97 . ...2500D........ . 1450(
IVECO S-45....................... 9 2 .... . 2500 TD 31500zvatem
LDWA435 ....................... 9 7 .... .... 2500D....... . 3600(

HONDAACCORD............... 8 7 .... RENAULT MEGANE coupe.,. 30000 PEUGEOTBOXER ............. 95.... ... 2500 D ....... . 2850(
1600 E16V. VOLVO FH-12 -ciągnik........ 94 .... ... : 12130.... 75000+ va

LOMBARDOWE POŻYCZKI - NATYCHMIAST! - EKSPRE SOWE PRANIE TAPICERKI
A U D 1 1 0 0 ,1988 r., 1800 ccm, biały, centr. zamek, szyberdach, 
na białych tablicach, - 2.200 DEM. Gubin, tel. 0607/49-42-02, 
0502/86-77-79
A U D 1 1 0 0 ,1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
kasetowe klamki, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
alarm. - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-34-35- 
A U D 1 1 0 0 ,1988/89 r., 2000 ccm, benzyna, zielony metalic, szy
berdach, centralny zamek, wnetrze od modelu CA, klamki kase 
towe, inst. gazowa, zadbany, garażowany, -11.500 zł. Wałbrzych', 
tel. 074/848-80-26
A U D 1 1 0 0 ,1989 r., 200 tys. km, 2226 ccm, turbo, granatowy, 
165 KM, instalacja gazowa, -17.500 zł. Książ Wlkp., tel. 0601/ 
77-15-23
AUD1100,1989 r., 226 tys. km, 2300 ccm, bordowy, ABS, kli
matyzacja, centr. zamek, alarm, RO, el. reg. lusterka, stan b. 
dobry, -12.100 zł. Lubin, tel. 0601/77-18-21 
O  AUD1100,1989 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
ABS, klimatyzacja, - 8.400 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025571

AUD1100 C 4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
atrakcyjny wygląd, RM, alarm, blokada skrzyni biegów, zadba
ny, -18.400 zł. Wrocław, tel. 071/338-23-26,0503/31-99-80 
AUD1100 C4 ,1991/92 r., 170 tys. km, 2800 ccm, benzyna, V6, 
bordowy metalic, klimatyzacja, pełne Wyposażenie el., ABS, 
alum. felgi, I właściciel, garażowany, zadbany, - 24.000zł. Wro
cław, tel. 367-59-72
AUD1100,1991/92 r., 220 tys. km, 2800 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, pełne wyposażenie, automatic, stan b. dobry, - 
22.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66^73 
AUDI 100C4,AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
kombi, czerwony, w pełni sprawny, sprowadzony w całości, II 
właściciel, ABS, RO, centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, 
wspomaganie, szyberdach, oznakowany, udokumentowane 
pochodzenie, stan dobry, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
70-76-45,071/348-26-11
AUD1100 C4 ,1992 r., 160 tys. km, 2800 ccm, V6. szary meta
lic. ABS. klimatyzacja i inne dodatki, - 24.500 zł. Świdnica, tel. 
0601/75-29-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - AC0237 www.autogielda.com.pl)
AUD1100,1992 r., 2300 ccm, granatowy, bezwypadkowy, elek
trycznie otw. szyberdach, lusterka, alarm, centralny zamek,

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

używanych ist JSSSSS
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A U D 1 1 0 0 ,1989 r., 224 tys. km, 2300 ccm, benzyna + inst. gaz, 
granatowy, centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, 4 zagłówki, 
roleta, szyberdach, wspomaganie kier, -13.300 zł. Głogów, tel. 
0606/11-94-46
A U D 1 1 0 0 ,1990 r., 220 tys. km, 2500 ccm, TDI, bordowy, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, szyberdach, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, hak, lakier do poprawek, -13.500 zł, Bolesławiec, 
tel. 075/731-23-87
A U D 1 1 0 0 ,1990 r., 2000 ccm, turbo E pełne wyposażenie oprócz 
skóry, alum. felgi, nowe opony, po naprawach bieżących, - 
12.400 zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 071/315-49-32, 0608/ 
83-19-13
A U D 1 100  AVANT OUATTRO, 1990 r., 113 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, biały, ABS, eł. reg. lusterka i szyby, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, szyberdach, stan b. dobry, - 
.16.500 zł lub zamienię na mniejszy i tańszy osobowy. Niwnica 
164, gm. Nysa, tel. 077/435-64-03 
A U D 1 100  AVANT, 1990 r., 170 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, po remoncie zawiesze
nia, stan b. dobry,117.000 zł. Wrocław, tel. 0501/71-41-55 - 
A U D 1 100 AVANT, 1990 r„ 2300 ccrti, benzyna automatic, stan 
dobry, -10.900 zł.. Wrocław, tel. 071/361-52-50* 0601/55-20-51 
A U D 1 100  AVANT, 1990/94 r., 170 tys. km, 25Ó0 ccmjurbo D, 
czerwony, 7-osobowy, ABS, wspomaganie kier., el. reg. luster
ka, szyberdach, relingi dachowe, alum. felgi, RO, oryg. hak, 

. dzielona tylna kanapa, koła zimowe, - 21.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/13-09-59 .
A U D 1 100 C4 ,1991 r, 2000 ccm, srebrny metalic, I właściciel, 
sprowadzony w całości, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, 
-19.500 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/314-48-70 
A U D 1 1 0 0 ,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, alum. felgi, nowe opony, RM, starr b. dobry, -12.800 zł 
(możliwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
A U D 1 100 C4 OUATTRO, 1991 r., 52 tyś. km, 2800 ccm; benźy- 
na, szary metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. 
szyberdach, komputer, welurowa tapicerka, drewniane dodatki, 

- aluminiowe felgi, pełna dokumentacja, udokumentowany prze
bieg, bez wypadku, - 21.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/32-22-61

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

opony zimowe, faktrura VAT, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 0605/ 
06-93-93
O  AUD1100 C4 ,1992 r., 156 tys. km, 2600 ccm, bia

ły, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, ozna- 
kowany, klimatronic, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, RM, bez wypadku, • 21.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-69-46, 0602/32-53-04 02026741

AUD1100 C4 ,1992 r., 180 tys. km, 2300 ccm, .delfin" metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, RO +.6 głośni
ków, opony 205/50/15, -19.999 zł. Legnica, tel. 076/855-21-84, 
0501/60-86-51
AUD1100,1992 r.. 195 tys. km, 2500 ccm, TDi, kolor grafitowy, 
ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka i el. otwierany dach, hak, - 
23.000 zł. Lubin, tel. 0607/83-89-83 
AUD1100 C4,1992 r.;130 tys. km, 2300 ccm, benzyna, wtrysk, 
perłowozielony metalic, el. reg. lusterka, klimatyzacja, ABS,

centr. zamek, alarm, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, RM 
Sony, garażowany, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, - 
25.700 zł. Oława, tel. 071/313-49-83,0501/54-37-27 
AUD1100 C 4 ,1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, ABS, BBS, centr. zamek, alarm, immobilizer, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, grill Camei, alum. felgi 17", sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, - 29.000 zł. Opole, tel. 0607/10-06-67 
AUD1100 C4 ,1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, atrakcyjny wygląd, centralny zamek, wspomaganie 
kierownicy, el. otw. szyberdach, ABS, - 20.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-32-69,0606/93-87-75 
AUD1100 C4AVANT, i  992/93 r., 108 tys. km, 2500 ćcm, turbo 
D, srebrny metalic, stan idealny, klimatyzacja, ABS, hak, relingi 
dachowe, roleta, soczewki, aluminiowe felgi, - 27.500 zł lub 
zamienię. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78,0603/61 -59-50 
AUD1100 C4 ,1992/93 r., 185 tys. km, 2500 ccm, szary metalic, 
TDi, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. reg. lu
sterka, szyberdach, RM Blaupunkt, hak, I właściciel, stan b. 
dobry, kpi. dokumentacja, - 25.000 zł. Lubin, tel. 076/842-50-49, 
0609/40-21-22
AUD1100 C 4 ,1992/95 r., 200 tys. km, 2800 ccm, V6, czarny, 
automatic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, atrakcyjny 
wygląd, stan techn. b. dobry, • 28.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
0602/51-61-16
AUD1100  C 4 ,1993 r.t 187 tys. km, 2500 ccm, TDI, bordowy 
metalic, limuzyna, poduszka pow., serwo, ABS, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, procon-ten, klimatronic, immobilizer, alarm, 
6-biegowy, podłokietnik, zielone szyby, centr. zamek, sprowa
dzony z Niemiec 05.2001 r, bez wypadku, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 33.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/ 
10-08-32
AUD1100  C4 OUATTRO, 1993 r„ 180 tys. km, 2600 ccm, V6, 
srebrny metalic, automatic, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, 
poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
centr. zamek, radio, alum. felgi, - 29.000 zł. Milicz, tel. 0603/ 
31-62-20
AUD1100 C 4 ,1993>., 2400 ccm, diesel, granatowy, ej. otw. 
szyby, szyberdach, 5-biegowy, radio, wspomaganie, centr. za
mek, ABS, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, nowe opony, zadba
ny, serwisowany, kpi. dokumentacja/atrakcyjny wygląd, - 23.800 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19 
AUD1100 C4 .1993 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, el.lu- 
sterka, el.szyby, drewno, welurowa tapicerka, ABS, wspomaga
nie, radio, atrakcyjny wygląd, w kraju od 2 lat, oclony w całości, 
cena -17.000 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-21-22 
AUD1100 Ć 4 ,1993 r., 172 tys. km, 2500 ccm, TDI, srebrny 
metalic, welurowa tapicerka, ABS, serwo, RM, el.reflektory, cen
tralny zamek, alarm, immobilizer, 1 właściciel w kraju, komplet
na dokumentacja, stan bardzo dobry, - 32.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-35-47,0600/34-46-14
O  AUD1100 C 4 ,1993/94 r., 180 tys. km, 2500 ccm, 

TDi, czerwony, limuzyna, ABS, serwo, RO, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatronic, drewno, 4 
zagłówki, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, so
czewki, halogeny, sprowadzony z Niem iec 
05.2001 r., bez wypadku, stan idealny, • 33.900 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
84017341

AUD1100 C4 ,1993/94 r., 2400 ccm, diesel, granatowy, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lu
sterka, zadbany, atrakc. wygląd, stan silnika i techn. b. dobry, - 
22.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
AUD1100  C4 ,1993/94 r., 173 tys. km, 2600 ccm, benzyna, ko

lor grafitowy metalic, inst. gazowa, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 071/327-64-53,0601/70-88-08 
AUD1100 AVĄNT, 1994 r., 135 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
'pertowoczarny, stylizowany na Audi A6, ABS, wspomaganie, el. 
otw. szyberdach, el. otw. szyby, automatic, komputer, -29.000 
zl. Kępno, teł. 062/781-30-75,0609/51-44-13 
AUDI 2 0 0 ,1984 r., 2200 ccm, turbo, granatowy metalic, pełne 
wyposażenie, automatic, stan dobry, - 6.300 zł. Zielona Góra, 
tel. 0603/80-49-31
AUDI 2 0 0 ,1988 r., 188 tys. km, 2200 ccm, zielony metalic, ABS, 
pełne wyp. elektryczne, klimatyzacja, komputer, tempomat, - 
10.000 zł. Brzeg, tel. 0602/65-28-43 
AUDI 200 OUATTRO, 1991 r., 230 tys. km, 2200 ccm, 20V, bro
katowy metalic, el. otw. szyby, klimatyzacja, szyberdach, alum. 
felgi 16", 237 KM, prędkość maks. 260 km/h, bardzo atrakcyjny 
wygląd, -18.500 zł: Polanica Zdrój, tel. 0607/07-43-04 
AUDI 5 0 0 0 ,1988 r., 190 tys. km, 2300 cćm, turbo E, jasnoper- 
łowy, nowe amortyzatory przednie, klocki hamulcowe, olej, fil
try, pełne wyposażenie elektryczne, welurowa tapicerka, auto
matic, inst. gazowa, brak aktualnego przeglądu, - 9.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0605/11-28-79
AUDI 8 0 ,1978 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwiowy, 
4-biegowy, ekonomizer, przegląd do 11.2001 r., w ciągłej eks
ploatacji, techn. sprawny, -1.600 zł lub zamiana na Fiat 126p, 
ok. 90 r.. Lwówek Śląski, tel. 0608/68-75-02 
AUDI 80 LS, 1979 r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzyna, błękitny, 
oryginalny lakier,:l właściciel, w kraju od 4 lat, 4-biegowy, bez 
wypadku, stan dobry, - 3.500 zł. Lubań, tel. 075/721 -10-25 
AUDI 8 0 ,1979 r., 1577 ccm, zielony, automatic, zarejestrowa
ny do 19.03.2002 r., garażowany, „na chodzie’ , radioodtwarzacz, 

--2.000 zł. Kietrz, teł. 077/485-51-75 i 
AUDI 8 0 ,1979 r., 1600 ccm, benzyna, jasnozielony, 4-biegowy, 
po wymianie łożysk, układu wydechowego, po remoncie głowi
cy, nowa tarcza sprzęgłowa, lakier do porawek, - 2.200 zł. Mirsk, 
tel. 0604/06-10-43, woj. jeleniogórskie 
AUDI 8 0 ,1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, 4-drzwiowy, po 
remoncie blacharki, hak, nowe opony zimowe, części, ciemne 
szyby tylne, - 3.200 zł. Namysłów, tel. 0608/05-76-47 
AUDI 8 0 ,1979 r., 198 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 4-biegowy, 5-drzwiowy, stan dobry, - 2.000 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-71-06

tapicerka, - 3.500 zl lub zamienię na inny samochód. Kłodzko, 
tel. 074/867-75-94,0608/13-61-63 
AUDI 8 0 ,1980 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna, brązowy, 
stan silnika b. dobry, blacharka do poprawek, przegląd do 
09.2001 r, -1.600 zł. Lubań. tel. 0608/73-75-82 
AUDI 8 0 .1980 r., 40 tyś. km, 1600 ćcm, benzyna stan b. dobry, 

' na zachodnich tablicach -900 DEM. Lwówek śląski, tel. 075/ 
782-44-13 (k00086).
AUDI 8 0 ,1980 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, stan dobry, w 

l ciągłej eksploatacji, radioodtwarzacz, hak, -1.800 zł. Paszowi
ce, tel. 076/870-12-07
AUDI 8 0 ,1980 r., 170 tys. km, 1500 ccm, jasnozielony metalic, 
silnik i podzespoły dobre, blacharka do remontu, bez przeglą
du, -1.100 zł. Słowęcice, tel. 065/543-27-85 
AUDI 80, 1980 r„ 196 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, po remoncie blacharki, dużo nowych części, hak, zare
jestrowany, w ciągłej eksploatacji, przegląd ważny rok, I właści
ciel, stan dobry, - 2.150 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-23-27 
AUDI 8 0 ,1980 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, turkusowy, 
2-drzwiowy, po malowaniu w 2000 r., wymienione amortyzatory, 
pasek roźrządu, aktualny przegląd od 1991 /., I właściciel, stan 
techn. dobry, - 2.200 zł, Wrocław, tel. 071/372-01-91 
AUDI 80 GLD, 1980/81 r,, 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie 
blacharki i malowaniu, nowy akumulator, pasek rozrządu, filtry i 
oleje, szyberdach, centralny zamek, aluminiowe felgi, weluro
wa tapicerka, - 3.900 zł. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0608/ 
55-38-93
O  AUDI 80,1981 r., kolor metalic, po remoncie za

wieszenia, sprzęgła, hamulców, wymiana silnika 
w 1999 r., z dokumentacją, nowe amortyzatory, 
dodatkowe światło „stop” , tylna szyba, nowe 
opony, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, 
atrakcyjny wygląd, • 2.650 zł. Wrocław, tel. 071/ 
787-89-68 02026281

AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, garażowa
ny, ważny przegląd, zadbany, pokorowce .miś’ , nowe opony, - 
4.700 zł lub zamiana na uszkodzony VW, w tej cenie. Siekier
czyn, tel. 075/724-41 -51,0603/32-33-54 
AUDI 80,1981 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony,
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AUDI 8 0 ,1979 r„ 340 tys. km, 1296 ccm, benzyna, turkusowy. 
4-drzwiowy, dużo części, stan dobry, • 2.000 zł. Ogorzelec, gm. 
Kamienna Góra, tel. 075/746-40-29 
AUDI 8 0 .1979 r., 1600 ccm, diesel 4-drzwiowy, alum. felgi, szy
berdach, - 3.500 zł. Opole, tel. 0608/08-73*47 
AUDI 8 0 ,1979 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, po remoncie 
blacharki w 2000 r., nowe opony, akumulator, RM, welurowa 
tapicerka, opłacony, stan dobry, - 2.200 zł. Świdnica, tel. 074/ 
853-60-39
AUDI 80 LS, 1979 r., 1600 ccm, seledynowy, 4-drzwiowy, za
dbany, - 5.100 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-43,312-10-15 . 
AUDI 8 0 ,1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, - 2.700 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/843-88-40
AUDI 8 0 ,1979 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, RM + 4 głośniki, stan 
techn. b. dobry, - 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p albo mo
tocykl. Wrocław, tel. 071/781-76-36,0601/15-67-24 
AUDI 8 0 ,1979 r., 187 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
nowe opony, amortyzatory, klocki, szczęki, łożyska, pompa pa
liwa, przewody, świece, spoiler, RM + 4 głośniki, przegląd do 
05.2002 r, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/352-67-10 po godz. .16 
AUDI 8 0 ,1979 r.» 1300 ccm, benzyna, niebieski metalic, szy
berdach, aluminiowe felgi, po remoncie zawieszenia, nowy układ 
wydechowy, garażowany, - 2.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
453-35-20,0608/12-16-30
AUDI 80 GLS, 1980 r., 1300 ccm, kolor groszkowy, 4-drzwiowy, 
- 1.900 zł lub zamienię na Fiata f26p. Bielewo, tel. 065/ 
517-73-36,0600/17-92-95
AUDI 8 0 ,1980 r., 1300 ccm, biały, stan techniczny i blacharki 
dobry, 5-biegowy, aluminiowe felgi, RO, ekonomizer, welurowa

szyberdach, kpi. opon zimowych, 2-letni lakier, spoilery, RO 
Sony + głośniki, przyciemniane szyby, po remoncie silnika i za
wieszenia, do drobnych poprawek, ekonomizer, dodatkowe 
światło .stop’ , • 3.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, Escorta. 
Stronie Śl„ tel. 074/814-15-34
AUDI 8 0 .1981 r.. 1600 ccm, benzyna, zielony, stan b. dobry,, 
zakonserwowany, nowe opony, wymienione klocki hamulcowe, 
amortyzatory, welurowa tapicerka, zadbany, oszczędny. - 3,200 
zł lub zamienię na BMW. Szprotawa, tel. 068/376-54-44,.0602/ 
75-85-25 ^
AUDI 8 0 ,1981 r„ 1600 ccm, zielony, szyberdach, - 2.200 zł. 
Wąsosz, tel. 065/543-82-92,0609/25-13-60.
AUDI 8 0 .1982 r.. 1600 ccm, niebieski, techn. w pełni sprawny, 
stan dobry, - 2.500 zł. Parchów, gm. Chocianów, teł. 0601/ 
19-44-23, woj. legnickie
AUDI 80 CL, 1982 r., 1470 ccm, E, czerwony, inst. gazowa Lo- 
vato 1.5-roczna, 9 1 gazu/100 km, po remoncie kapitalnym bla
charki i po lakierowaniu, hak, alarm, ekonomizer, el. wysuwana 
antena, halogeny, lotka, opony i akumulator b. dobre, stan ide
alny, • 3.700 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/ 
815-66-87,0608/82-13-93
AUDI 8 0 ,1983 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, stan dobry, na białych tablicach, - 900 zł. Czerwieńsk, 
tel. 068/325-70-45 do godz: 16,0603/75-56-85 
AUDI 8 0 ,1984 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy, - 4.000 zł lub 
zamienię na tańszy, Fiat 126p. Bielawa, tel. 074/645-34-70 
AUDI 8 0 ,1985 r., 1600 ccm, turbo D, granatowy, hak, alarm, 
model przejściowy, oszczędny, - 6.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
gm. Kłodzko, tel. 074/644-11-41
AUDI 80 COUPE, 1985 r., 160 tys. km, 2000 ccm, szary meta
lic, alarm, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, obniżony,

AUDI

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA
MECHANIKA OPO12027

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

tel./fax 364-88-98

ODRA-CAR
A u to k o m is

www.odracar.gratka.pl
® S S 6 n a i 3 f e i 5  s M e i J f a *  071/369-38-77,  0-60172 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 T Ó W K O W E !__________
M ARKA .......................... .. ROK .... PO J....... .....CENA
AUDI A 4 ......................... .. 96.... 1,9 T D I..... .... 44.400
AUDI 8 0 .......................... .. 90 .... .....1 , 8 ...... ....16.550
AUDI 80 ........................ ..90.... .....1 , 8 ...... .... 17.750
AUDI 8 0 ......................... .. 94 .... ......2 , 0 ...... ....23.150
AUD1100........................ .. 86 ... ... 2,0 D ..... ....... 7.950
BMW 520 ....... ............... .. 89.... ... 2 ,0 G...... .... 18.950
DACIA 1325 ................... .. 95.... ......1 ,4 ...... ......4.990
DAIHATSU A P P LA U S E .... 92.... ...... 1,6  ...... ..... 11.950
FIAT 126p....................... .. 93.... .....650 ...... ......4.300
FIAT 126p....................... .. 97 ......... 650 ..... ......6.090
FIAT 126p....................... .. 0 0 .... .....6 5 0 ...... .... 10.950
FIAT C INQ U ECENTO .... .. 95.... .....7 0 0 ...... ......9.900
FIAT U N O ....................... .. 90 ... ......1 ,1  ...... ......7.450
FIAT U N O ...................... .. 92 ... ......1 , 0 ...... ......9.300

 1,1 .............. 5.910
 1 ,4 ........... 12.400
. 1,8 T D  ......  26.950
  1 ,3 ...    26.350

 1,3............ 27.900
....... 1 ,4 .......... 10.150

FORD F IE S T A ..................88 .
FORD E S C O R T ................91 .
FORD ESCO RT  KOMBI ... 97 .
FORD E S C O R T ................98 .
FORD E S C O R T  ......... 98 .
FORD O R IO N  ......... 91 .
HONDA A C C O R D ............. 9 3 .......... 2,0    21.950
HYUNDAI L A N T R A    9 2 ...........  1,6   13.200
MAZDA 626 C O U P E ........... 89 ........ 2,2   7.850
MAZDA 626.......................91 ........2 ,2 ............  12.350
M ERCEDES 190..............  90   2,3   20.400
MITSUBISHI G A LA N T ........93 ........  2,0   24.800
NISSAN S U N N Y ...............  8 9 .......... 1,8    8.050
O PEL ASTRA  ...............93     1 ,6 ............  15.980
O PEL KA D ETT  ... 8 7 ........  1 ,6 ..............  7.750

O PEL O M E G A ...................8 7 ............1,8   7.350
O PEL OM EG A KOMBI ... 9 5 ............. 2,0   35.850
O PEL V E C T R A  ...... 9 5 ...........  1 ,8 ...........  23.950
PEUGEO T 205  .............. 88 ....... 1,8 D .............. 6.850
PEUGEOT 405 ................8 8 . 1,9 D  ...............8.950
PEUGEOT 406 ................ 98   2,0   39.850
POLONEZ CARO   ......... 94   1,6   5.600
RENAULT L A G U N A ........  9 5 ............1,8   26.950
RENAULT M E G A N E .97 ....... 1,9 D  .................. 29.670
TOYOTA C AR IN A ............. 9 3 ...... . 2,0   24.800
VW  G O L F  :.............. 89 .......... 1 ,8 .........  11.100
VW  G O L F ......................... 9 0 ............1,6 ......:  11.200
VW  G O L F  ................9 2 ....  1 ,8 ............  19.850
VW  LUPO   .....................9 9 ............. 1.0   28:600
VW  P A S S A T ..................... 8 9 ....... . 1 .6 ...........  13.360

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

Doradztwo kredytowe - proponujemy kredyt stosowny do Twoich możliwości Wszelkie formalności związane z kredytem i ubezpieczeniem załatwiamy na miejscu 
Raty do 7 lat bez pierwszej wpłaty U nas możesz kupić samochód z giełdy, ogłoszenia lub od sąsiada
Pakiet ubezpieczeniowy-AC, OC.NW w racie kredytu | r i | — ■ n n  o i i n u i a  n n  R  ■ O T  Pewność i komfort zakupu
Pierwsza rata po miesiącu użytkowania samochodu U b  j  I  b  j I I I V  I I H  H V B H H J
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KREDYTYAUTOKOMIS "GOSIA"
..Jg fc—  WROCŁAW, Ul. Klecińska 151 (obok CPN wjazd od ul.MuchoborskieJ)
W Ę Ę  tel. (071) 357 24 20,357 24 28, fax 357 24 52 
OFERTY ZE ZDJĘCIAMI - internet: W ww.gosia.gratka.p l
SAMOCHODY UŻYWANE: SPRAWDZONY STAN TECHNICZNY I POCHODZENIE

MARKA SAM. POJ. ROK PROD CENA

AUDI 80 1800 86 6.000,
AUDI 80 1600 88 9.000,
AUDI 80 2000 93 19.900,
AUD1100 2000 91/94 18.500,
BMW 525 2500 91/96 23.500,
BMW 520 I 2000 91 22.000,
CITROEN XARA 1800 99 29.700,
CITROEN XM 2100 diesel 91/95 16.000,
DAEWOO ESPERO 1800 97 19.500,
DAEWOO LAN OS 1500 2000 25.700,
DAEWOO MATIZ FRIEND 800 2001 22.000,
DAEWOO MATIZ FRIEND 800 99 18.900,-
DAEWOO NEXIA GLE 1500 96 14.900,-
FIAT 126p 650 95 4.700,-
FIAT 126p 650 98 7.800,-
FIAT 126p 650 99 7.800,
FIAT 126p BIS 
FIAT BRAVO 12V

700 89 1.800,-
1400 97 22.800,-

FIAT CINOUECENTO 700 94 9.300,-
FIAT CINOUECENTO 900 92 9.000,-
FIAT CINOUECENTO 900 93 10.000,-
FIAT SEICENTO S 900 98 16.800,-
FIAT SEICENTO SX 1100 2000 17.800,-
FIAT SEICENTO VAN 1100 2000 17.000,-
FIAT PALIO WEEKEND 1400 98 19.700,-
FIAT PUNTO 3d 1200 95 17.000,-
FIAT PUNTO ELX 1200 96 17.400,-
FIAT PUNTO 3d 1700 diesel 99 22.500,-
FIAT SIENA HL 1600 98 21.900,-
FIAT TEMPRA 1600 91 11.200,-
FIAT UNO 3d 900 91 9.100,-
FORD ESCORT kombi 1300 94 14.500,-
FORD ESCORT kombi 1300 95 19.900,-
FORD ESCORT 1300 96 19.700,-
FORD FIESTA 5d (klim.) 1400 98 22.700,-
FORD MONDEO kombi 1600 95 21.700,-

MARKA SAM. E&L ROKPROD.
FORD SCORPIO (kombi) 2500 TdlMal 96 33.800,-
FORD SIERRA 2000 91 8.500,-
HONDA ACCORD 1800 96 28.900,-
HONDA ACCORD 1800 98 42.800,-
MERCURYTRACER 1900 91 11.400,-
MITSUBISHI COLT 1700 86 3.400,-
MITSUBISHI LANCER 1800 diesel 90 9.500,-
NISSAN WEAY 1700 D 94 14.200,-
OPEL ASTRA 3d 1400 92 12.700,-
OPEL ASTRA 5d 1700 TdlMtl 95 21.600,-
OPEL CORSA 3d 1200 96 17.500,-
OPEL FRONTERA 2300 diesel 94 34.700,-
OPEL KADET 1600 84 4.000,-
OPEL KADET «edan 1400 90/97 9.300,-
PEUGEOT 106 1100 94 12.700,-
PEUGEOT 205 1800 diesel 88/96 6.800,-
PEUGEOT 406 1800 96 28.600,-
POLONEZCARO 1600 GU  96 7.500,-
POLONEZ CARO 1600 96 8.700,-
RENAULT LAGUNA 1800 95 25.600,-
TOYOTA AVENSIS 2000 97 37.600,-
VW GOLF 1300 88/95 10.200,-
VW GOLF III 1900 diesel 94 21.500,-
VW GOLF III kombi 1900 diesel 97 34.700,-
VW PASSAT kombi 1600 diesel 89/95 15.500,-

8 A M O C H O P Y  V  A  N 
SKODA FELICJA 1600 99 19.600*vat

DOSTAWCZE / PRZYCZEPY CAMPINGOWE 
CITROEN C25D (9 osobowy) 2500 diesel 91 10.900,-
FORD TRANSIT (9 oiobowy) 2000+gaz 90 14.700,-
PEUGEOT BOXER(3o«.1400Kg) 2500 TdtoMl 2000 59.500,-
RENAULT traffic 2100 diesel 87 '  9.500,-
VW T4 CARAVELLE 1900 diesel 95 36.500,-
VW TRANSPORTER 1900+gaz 85 13.900,-
Przyczapa Campingowa: N126e 86 3.300,-
Przy czapa Campingowa: WILK 540 78 8.700,-

S A M A O C H O D Y  N O W E  - P U N K T  S P R Z E D A Z Y
IFIAT - S K O P A  - S E A T  - D A E W O O !

B I U R O  K R E D Y T O W E  - (071) 357-34-20
- 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%

sportowe wnętrze, welurowa tapicerka, RO Sony + głośniki, •
5.500 zł. Głogów, tel. 076/832-24-92
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, model przej
ściowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, możl. raty przez 
komis, - 7.500 zł. Świebodzice, tel. 0607/57-80-43 
AUDI 80 OUATTRO, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, model przejściowy, 4-drzwiowy, 4 x 4, stan dobry, - 5.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-54-65,0607/39-12-60 
AUDI 80,1985 r., 165 tys. km, 1600 ccm, biały, alum. felgi, 5-bie
gowy, szyberdach, bez korozji, welurowa tapicerka, stan b. do
bry,- 3.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-27-29 
AUDI 80,1985 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy, stan dobry, 
centr. zamek, na białych tablicach -1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/648-80-41,0609/63-56-72
AUDI 80,1985/86 r., 190 tys. km, 1600 ccm, metalic, bardzo ~ 
oszczędny, instalacja gazowa, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, 5-biegowy, alarm, alum. felgi, hak, stan b. dobry, - 6.400 zł. 
Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
AUDI 80,1986 r., poj. 1800 ccm, pełny wtrysk, 4-drzwiowy, 5-bie- 

% gowy, immobilizer, bardzo zadbany, na białych tablicach -1.400 
DEM. Wrocław, 0607/40-42-95
AUDI 80,1986 r., 267 tys. km, 1600 ccm, diesel, kremowy, szy
berdach, model przejściowy, - 8.000 zł. Jedlec, tel. 062/ 
740-61-87
AUDI 80 GLS, 1986 r., 1600 ccm, złoty metalic, stan b. dobry,

Si zadbany, garażowany, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, 
ekonomiczny, - 6.800 zl lub zamienię na tańszy, Fiata 126p. 
Leszno, tel. 065/520-20-48,0502/61-39-54 
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, benzyna + gaz model przej
ściowy, po wymianie silnika, nowy akumulator, stan b. dobry, -
5.700 zł. Wrocław, tel. 071/373-57-05
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, diesel, metalic, przegląd do
03.2002 r., stan b. dobry, oszczędny, alum. felgi, RM, 5-biego- 
wy, - 9.500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-41-22 
AUDI 80,1986 r., 1800 ccm, benzyna stan b. dobry • 5.200 zl. 
Wrocław, tel. 071/351-53-81 po godz.20 
AUDI 80 B3,1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, beżowy 
metalic, szyberdach, RM, spoiler, hak, zderzaki w kolorze nad
wozia, alum. felgi, reguł. wys. mocowania pasów, obrotomierz, 
stan dobry, - 9.000 zl. Jawor, tel. 0605/10-45-43 
AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic, spro
wadzony w całości, szyberdach, halogeny, el. reg. lusterka, •
9.000 zł. Kowalów, gm. Wiązów, tel. 0606/96-.02-87
AUDI 80,1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wiśniowy, 
garażowany, • 10.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-85-05 
AUDI 80 B3 ,1987 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna szyber
dach, fotele Recaro, szyby atermiczne, stan b. dobry, -11.200 
zł lub zamienię na kombi. Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
AUDI 80 B3,1987 r., 176 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, nowy akumulator i amortyzatory, centr. zamek, alarm, RO + 
głośniki, szyberdach, stan b. dobry, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-23-93,0608/48-22-73
AUDI 80 B3,1987 r., 167 tys. km, 1800 ccm, benzyna, piasko
wy metalic, hak, alarm, oznakowany, reguł, pasy, czerwone lam
py, welurowa tapicerka, stan silnika, zawieśzenia b. dobry, spo
iler, -11.700 zł lub zamienię na VW Passata kombi, Audi 1.9,
2.0 B3. Zaręba,'gm. Siekierczyn, tel. 0603/35-59-76, woj. jele
niogórskie
AUDI 80 B3,1987/88 r., 156 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty 
metalic, kubełkowe fotele, immobilizer, alum. felgi, RM + 4 gło
śniki, nowe opony, hak, kpi. dokumentacja, stan techn. b. do
bry, -10.700 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/
36-35-85 ; T  •
AUDI 80 B 3 ,1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 

' metalic, szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów przednich, 
oznakowany, spoiler tylny, radio, inst. gazowa, zadbany, -12.000 
zł. Kępno, tel. 062/781-56-44,0606/27-64-32 
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, sprowa
dzony w całości, kompletna dokumentacja, garażowany, orygi
nalny lakier, szyberdach, el. reg. lusterka, hak, RO Blaupunkt+
4 głośniki, -11.000 zł. Parowa, tel. 075/731-30-59
AUDI 80,1988 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy,

- model 89 r., szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów, 
Mul-T-Lock, RO Pioneer, reguł, fotel kierowcy, stan b. dobry, -
11.700 zł. Wrocław, tel. 071/325-02-79 po godz. 16
AUDI 80, 1988 r., srebrny metalic, garażowany, zadbany, •
11.500 zł lub zamienię na tańszy, do 2.000 zł. Jelcz-Laskowice, 

"tel. 0/1/318-48-93
-AUDI 80 B3 ,1988 r., 200 tys. km, 1800 ccm. benzyna, bordo
wy, szyberdach, alarm, garażowany, -12.000 zł. Jelenia Góra, 

■ael. 075/764-91-33
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, obroto
mierz, szyberdach, oznakowany, szyby atermiczne, spoiler tyl
ny, nadwozie ocynkowane, bez korozji, zadbany, stan b. dobry,
- 9.600 zł. Kowary; tel. 0601/16-02-78
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, szyberdach, 
garażowany, stan b. dobry, - 11.500 zł. Świdnica, tel. 0602/ 
17-81-61
AUDI 80,1988 r., 208 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granatowy, el. 
reg. reflektory soczewkowe, szyberdach, wspom. kierownicy, " 
alum. felgi 15’  gwiazdy, spoiler tylny, centralny zamek, RO Sony

+ zmieniacz CD na 10 płyt, nowy akumulator, ukł. hamulcowy, 
wydechowy, -10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-87-27 . 
AUDI 80 B3,1988/89 r., 175 tys. km, 1800 ccm, benzyna + gaz, 

.niebieski, przygotowany do lakierowania, - 8.800 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-62-28
AUDI 80,1988/89 r., 149 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, szyberdach, wspomaganie kier., alum. felgi, alarm + 
centr. zamek, nowa instalacja gazowa, stan b. dobry, -13.200 
zł. Polkowice, tel. 0603/99-91-14 
AUDI 80 B 3 ,1988/96 r., 1800 ccm, wtrysk alum. felgi, centr. 
zamek, ospoiłerowany, RO, szyberdach, nowy akumulator (gwa
rancja), -15.000 zł lub zamienię na Opla Corsę B, uszkodzony, 
94r., mała dopł.. Leszno, tel. 065/526-68-86,0603/51-46-68 
AUDI 80,1989 r., 1600 ccm, turbo D„złoty metalic, 5-biegowy, 
szyberdach, wszystkie el. dodatki, • 13.800 zł. Prusice, tel. 071/ 
312-53-41.071/312-63-41
AUDI 80,1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, sta
lowy metalic, alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, -12.500 
zł. Wrocław, tel. 071/355-38-30,0502/18-50-66 
AUDI 80 B3 ,1989 r., 1800 ccm, benzyna stan b. dobry, • 9.990 
zł. Świdnica, tel. 0502/62-38-83 
O  AUDI 80,1989 rM 2000 ccm, kolor grafitowy me

talic, centr. zamek, wspomaganie, • 13.500 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374*27-97, 
0602/79-49-88 87025951

AUDI 80,1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebieski 
. metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., alarm, 5-biegowy, -

10.900 zł. Bolesławiec, tel. 0602/85-37-64 
AUDI 80 B3 ,1989 r., 168 tys. km, 1800 ccm, granatowy, oryg. 
lakier, alarm ♦ pilot, RO, zegarek, kompl. dokumentacja, nowe 
opony, pokrowce, oznakowany, stan b. dobry, -11.500 zł. Le
gnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, 5-biegowy, I 
właściciel, bez wypadku, garażowany, el. otw. szyby, centr. za
mek, alarm + pilot, welurowa tapicerka, RO, przyciemniane szy
by, nowe opony, kompl. dokumentacja, nowe tłumiki, stan ide
alny, -11.600 zł (możliwe raty lub zamiana). Paczków, tel. 077/ 
431-60-09,0606/50-19-62
AUDI 80,1989 r., 105 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, niebieski, inst. 
gazowa, szyberdach, kpi. opon zimowych, serwisowany, stan 
b. dobry -13.500 zł. Wrocław, tel. 0503/98-52-16 
AUDI 80,1989 r., 195 tys. km, 1600 ccm, turbo D intercooler, 
granatowy metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwiera
ne szyby. -16.500 zł. Wrocław, tel. 0609/26-37-06 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, stan b. dobry, -
10.500 zł. Wschowa, tel. 0604/85-45-32 
AUDI 80,1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, niebieski metalic, 
zadbany, garażowany, maska B4, kpi. opon zimowych, zabez
pieczenie antywlamaniowe, -12.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-16-34
AUDI 80,1989/90 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
inst. gazowa, wspomaganie kięr., centr. zamek, ABS, szyber
dach, RO, immobilizer, -13.400 złJub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
AUDI 80 B3 ,1989/90 rr, jasny metalic, inst. gaz., radio, hak, 
nowy akumulator, nowe amortyzatory, • 12.100 zł lub zamienię 
na większy. Wałbrzych, tel. 074/665-18-41 
AUDI 80 B3,1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, niebieski metalic, 
stan b. dobry, odświeżony lakier, -12,500 zł. Świdnica, tel. 074/
853-67-09 lub 852-20-29
AUDI 80,1990 r., 173 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
sprowadzony w całości, wspomaganie, szyberdach, el. reg. re
flektory, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 12.000 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 0603/13-84-99
AUDI 80 B 3 ,1990 r., 174 tys. km, 1600 ccm, zielony, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, spoiler, sprowadzony w całości, -13.500 
zł. Czerna, tel. 075/736-34-07,0605/08-02-89 
AUDI 80 B3,1990 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, czarny meta
lic, 115 KM, szyberdach, el. reg. lusterka, hak, schowek na nar
ty, dodatkowe 3 zegary, wspomaganie, I właściciel, stan techn. 
b. dobry, -13.500 zł. Długołęka, tel. 071/398-76-26 
AUDI 80 B 3 ,1990 r., 128 tys. km, 1600 ccm, turbo D, szary 
metalic, lakierowane zderzaki, stan dobry, -15.900 zł (możliwe 
raty). Dzierżoniów, tel. 074/831-12-30,0606/93-99-40 
AUDI 80 B3,1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, perłowo- 
granatowy, hak, ABS, szyberdach, el. reg. reflektory, centr. za
mek, ąjarm + pilot, RO, nowe amortyzatory, zadbany, stan b. 
dobry, -14.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/645-05-72 
AUDI 80 33,1990 r., 154 tyś. km, 1600 ccm, TDI, czerwony, el. 
otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, centr. zamek, alarm 
+ piloty, przód B4, pokrowce, RO Kenwood + 4 głośniki, garażo
wany. -17.300 z l  Lubin, tel.076/847-60-36,0502/62-38-25 i  
AUDI 80,1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, E, szary metalic, szy- . 
berdach, alarm, centr. zamek, nowe opony, -10.500 zł lub za
mienię na Audi 100 .cygaro". Nowa Sól, tel. 0607/35-99-80- 
AUDI80,1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, -11.800 
zł. Oława, tel. 071/313-92-38
AUDI 80 B 3 ,1990 r., 1800 ćcm centr. zamek, alarm, szyber
dach, wspomaganie, alum. felgi, -13.500 zł. Rawicz, tel. 065/ 
545-17-94,0606/85-27-92

autokredyt
j  j  n,r.j - . . j  IKMwjł

~ f  r e a i F t  

Wl ~ m w t j y

k w o t a  k r e d y

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

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

- przy 30% wpłaty nie wymagamy 
zaświadczeń o zarobkach

RENAULT
t h a l ia  5 6 3  zł/m -c
c l i o  5 5 6  zł/m -c
m e g a n e  6 9 5  zł/m -c

Dzwon! tel. 0601-566-537

hipoteczny
J n

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

zł mmn p .100.000 od 696,00 zł
e na zakup mieszkania lub budowę domu 
e oprocentowanie od 7,45% 
e możliwość kredytowania 
bez wpłaty własnej 

e okres kredytowania nawet do 30 lat 
e możliwość spłaty kredytu hipotecznego 
zaciągniętego w innym banku

E X T R A  k r e d y t  g o t ó w k o w y
ET n n n ^ l  ■ bez poręczycie li

d o  O . U D U Z ł  ■ m in .  form alności
CENTRALA WROCŁAW ul.Ruska 47/48, tel. (071) 781-70-63,781-70-65; tel./fax (071) 781-70-61 >
ODDZIAŁ GŁOGÓW, ul. Rynek 17 (Stare Miasto), tel./fax (076) 834-05-52, teLkom. 0605 242129 
ODDZIAŁ OPOLE, ul. Ozimska 15 lok. 1, tel. (077) 44-12-121,44-12-122, tel/fax (077) 44-12-123 , I i f i  Er 
FIUA NYSA, ul. Grzybowa 7, tel./fax (077) 433-91-94 1^ VI I
FIUA OŁAWA, ul. Chrobrego 17/17 III p., tel./fax (071) 303-79-69
FIUA BRZEG, ul. Mleczna 4A, tel./fax (077) 444-30-33 u m u h  i l n f  n i
FIUA JELENIA GÓRA, ul. Solna 5, tel./fax (075) 767-60-48 W W W . I 1 9 1 .  P I

AUDI 80,1990 r., 157 tys. km, kolor wiśniowy, alum. felgi, kom
plet kół zimowych, wspomaganie, katalizator, garażowany, stan 
b. dobry, -13.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-81-70 
AUDI 80 B3, SKŁADAK, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, biały, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, -
13.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-50-49 
AUDI 80 B4,1990/91 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, szyberdach, inst. gazowa, 5-biegowy, el. otw. szyby, 
centr. zamek + pilot, alarm x 2, el. reg. lusterka, katalizator, ciem
ne szyby, oznakowany, spoilery, hak, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, -17.500 zł (możliwe raty). Racibórz, tel. 0600/25-66-25 
AUDI 80,1990/91 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, dodatkowe ze
gary, fotele Recaro, magnetyzer, alum. felgi + felgi aluminiowe 
na zimę, przód B4, stan idealny, - 18.000 zł lub zamienię na 
Audi A4. Wrocław, tel. 0501/44-85-92 
AUDI 80 B 3 ,1990/96 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony, 
bez wypadku, inst. gazowa, hak, RM Blaupunkt, zadbany, stan 
b. dobry, -13.500 zł lub zamienię na Audi Avant, uszkodzony. 
Jelenia Góra, tel. 0603/20-61-12 
AUDI 80 B3 ,1990/96 r., 165 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-biegowy, RM, szyberdach, wspomaganie, centr. za
mek, halogeny, hak, katalizator, alarm, zderzaki w kolorze nad
wozia, ciemne szyby, • 13.800 zł (możliwe raty). Racibórz, tel. 
0600/25-66-25
AUDI 80 B3 ,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
centr. zamek, ABS, szyberdach, alum. felgi, reg. reflektory, wspo
maganie, reg. kierownica, -15.500 zł. Leszno, tel. 065/525-57-47 
do godz. 17,065/526-20-09 po godz. 17 
AUDI 80 B3,1991 r., 129 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granatowy, 
wspomaganie, katalizator, szyberdach, el. reg. reflektory, 5-bie
gowy, 4 zagłówki, hak, RO, alarm, reguł, pasy, tunel na narty, 
ciemne wnętrze, sprowadzony w całości, benzyna bezołowio
wa, garażowany, zadbany, stan b. dobry, -16.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-62-87
AUDI 80 B3,1991 r., 121 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perłowo- 
bordowy, automatic, zabezp. przed kradzieżą, alum. felgi, spo
iler ze światłem .stop*, po remoncie zawieszenia, stan b. dobry,
- 16.500 zł lub zamienię na inny, prod. japońskiej, automatic. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-01-01...
AUDI 80,1991 r., 140 tys. km, 1600 ćcm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie kier., ABS, szyberdach, reguł. wys. mocowania 
pasów, el. reg. reflektory, alum. felgi, oznakowany, 2 zabezp, 
przed kradzieżą, reguł, fotel kierowcy, stan b. dobry, -16.300 zł. 
Kamieniec Ząbkowicki, teł. 074/817-37-48,0605/53-23-03 
AUDI 80,1991 r;,;.120tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty meta
lic, automatic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, spo
iler, dod. światło .stop’ , garażowany, - 13.600 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-36-34,0606/47-68^03
AUDI 80 B3,1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, wspomaganie, szyberdach, regulacja świateł, fotela, RO, 
immobilizer, nie składany/stan b. dobry, garażowany, w Polsce 
od 2000 r, -15.500 zl Lwówek Śląski, lei. 075/771-93-64 
AUDI 80 B3 ,1991 r., 177 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony,

, zabezp. przed kradzieżą (x2), alarm + pilot, szyberdach, ABS, 
welurowa tapicerka, alum. felgi + kpi. kół^mowych, zadbany, 
kupiony w salonie w Polsce, kpi. dokumentacja, dużo nowych 
części, przegląd do 05.2002 r, -18.100 zł. Niemodlin, tel. 077/ 
460-77-47,0602/23-53-09
AUDI 80 B3 ,1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor wi
śniowy metalic, Sport Edition, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, szyberdach; wspomaganie, centr. zamek, dodatkowe zega- 
ry, fotele Recaro, halogeny, hamulce tarczowe, spoilery, dodat
kowe światło .stop”, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, tu- - 
nel na narty, stan b, -16.900 zł. Olszanica, tel. 076/877-31 -05 
grzecznościowy
AUDI 80 B3 ,1991 r., granatowy, garażowany, stan b. dobry, -
12.800 zł. Paczków, tel. 077/431-71-94 
AUDI 80,1991 /., 150 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czarny meta
lic, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, centralny zamek, szy

berdach, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, w kraju od tygo
dnia, - 19.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 0501/08-27-30 
AUDI 80 B4,1992 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy meta
lic, 115 KM, alum. felgi, wspomaganie, RM, centr. zamek, alarm, 
el. otw. szyberdach, -17.300 zł. Brzeg, tel. 077/411-53-22,0602/
82-32-92
AUDI 80 B4,1992 r., 138 tys. km, 2000 ccm, demnowiśniowy, 
wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, w 
kraju od pół roku, dach do poprawek lakierniczych, • 16.000 zł. 
Stare Bogaczowice, tel. 074/845-26-45 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyber
dach, hak, alarm, -16.700 zł. Wrocław, tel. 0503/65-92-29 
AUDI 80 B4,1992 r., 157 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowobiały, 
wspomaganie kier., el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, 
szyberdach, radio Sony, I właściciel w kraju, stan b. dobry, -
21.500 zł. Idzików, tel. 074/813-00-09,0606/80-55-14 
AUDI 80 B4,1992 r., 107 tys. km, 2000 ccm, burgundowy meta
lic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, nowy aku
mulator (gwarancja), bez wypadku, kpi. dokumentacja, w kraju 
od 12.2000 r., stan idealny, - 21.500 zł. Lubin, tel. 076/842-45-08, 
0603/77-14-72
AUDI 80 B4 ,1992 r., 163 tys. km, 200G ccm, benzyna, biały, 
centr. zamek, alarm, wspomaganie, klimatyzacja, I właściciel w 
kraju, stan b. dobry, -19.500 zł. Nowy Dwór, tel. 065/517-07-27 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 120 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, srebrny

metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 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 
AUDI 80 B4, 1992 r„ 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
ABS, szyberdacłv, centralny zamek, w kraju od, welurowa tapi
cerka, procon-ten, wspom. kierownicy, tarcze z tyłu, w kraju od 
1,5 roku, I właściciel, przegląd do 12.2001 r„ bez wypadku, - 
20.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-05-83 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, RO, centralny zamek, el. otwierany szy
berdach, wspomaganie kier., nie zarejestrowany w kraju, - 
19.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-24-25 
AUDI 80 B4 ,1992 r., 106 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
halogeny, radioodtwarzacz Sony, immobilizer, 2 dodatkowe za
bezpieczenia, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, za
dbane wnętrze, stan b. dobry, -18.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-77-65,075/771-77-88,0607/45-42-75 
AUDI 80 B4 ,1992/93 r., 2300 ccm, srebrny metalic, kpi. doku
mentacja, I właściciel, książka serwisowa, w kraju od 8 miesię
cy, nowe opony, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM stereo, stan idealny, 
- 21.500 zł. Legnica, tel. 076/854-78-08,0602/36-07-03 
AUDI 80 B4 AVANT, 1992/93*r., 160 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalik, szyberdach elektryczny, alum. felgi, komplet kół i opon

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
*  m ożliwość sprawdzenia stanu technicznego wybranego samochodu  
A  m ożliwość pozostaw ien ia auta w  rozliczeniu

N A S Z A  O F E R T A
AUDI A4 .........................

CITROEN B X ................. ... 1986/1992 ... .. srebrny..... 1400 benz . 168 tys.. ... 5.500

FIAT BRAVO.................. ... 1997 .......... .. zielony met. 1600 benz. 67 tys. ... .. 24.700
FIAT REGATA ................. ... 1986.......... .. popielaty .... 1700 diesel 168 tys.. ... 6.600
FORD ESCORT U S A ...... ... 1997 .......... .. zielony met. 2000 benz. 140 tys..
FORD ESCORT.............. ... 1992 .......... .. niebieski.... 1800 benz. t20 tys.. .. 14.600
FORD ESCORT KOMBI ... ... 1996 .......... .. b iały......... 1800 diesel 118 tys. . .21.500

.. 21.300

.. 27.900
HONDA C M C  SEDAN .... ... 1995sedan..- .. zielony...... 1500 benz. . 42 tys ... .. 28.900
HYUNDAI PONNY.......... ... 1994........... .. czerwony.... 1500 benz. 130 tys.. .. 10.800
MITSUBISHI PAJERO .... ... 1993 .......... .. wiśniowy.... 2500 TDI.... 140 tys.. .. 53.000
NISSAN ALMERA........... ... 1997 .......... .. biały .......... 2000 diąsel 80 tys.... .; 27.900
NISSAN SUNNY............. ... 1991 .......... .. niebieski.... 1900 benz. . 139 tys.. .. 17.800
OPEL A S TR A ................ ... 1996 .......... .. zielony .:...... 1600 behz.; 62 tys.... .. 24.000

.. 28.600
RENAULT CLIO .............. ... 1999 ......... .. srebrny...... 1600 benz. . 21 tys.... .. 33.300

..,45.900
RENAULT 19 ....... ... 1992/1993 ... . b ia ły......... 1900 diesel 130 tys.. .. 11.800
SEAT CORDOBA ........... ... 2000 ....... .. niebieski.... 1400 benz. . 8 tys.... .. 33.800

162 tys.. . 16.500
.12.600

VOLVO 460.................... ...1994 .......... . niebieski.... 1900 benz. . 139 tys.. .. 17.800
'VW GOLF II......... .......... .. 1992/1996 ... . b ia ły ......... 1600 T D .... ;. 12.700

1900 TDi .... . 39.500
VW GOLF III.................. ... 1996 .......... . srebrny...... 1600 benz. . 50 tys... . 25.800

RATA
165 zł/m-c

Kredyt bez 
zaświadczeń o 
dochodach przy 

35% wpłaty 
własnej

Prowadzimy skup 
aut po 90 roku 

Płacimy 
natychmiast 

gotówką

INAJNIZSZA PROWIZJA
Ina transakcje spoza komisol
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zimowych, Mul-T-Lock, alarm, immobilizer, • 22.000 zl. Strzel
ce Opolskie, tel. 077/463-82-88,0600/43-47-21 
O  AUDI 80 B4AVANTt 1993 r, 125 tys. km, 2000 ccm, 

benzyna, czerwony, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyberdach, eł. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
relingi dachowe, oryg. hak, nowe opony zimowe 
+ opony letnie, kpi. dokumentacja, sprowadzony 
w całości, • 22.700 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/ 
846-94-08 84017311

AUDI 80 B4,1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, turbo O, bordowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, zarejestrowany, w kraju od tygo
dnia, radio, - 23.900 zł lub zamienię na Opla, VW Golfa. Ra
wicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
P  AUDI 80 B4, 1993 r., 2000 ccm, Ciemnozielony 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, * 18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025741

AUDI 80 B4,1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic, I 
właściciel, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg/lusterka, el. otw. 
szyberdach, podg. siedzenia, welurowa tapicerka, immobilizer, 
stan b. dobry, - 17.200 zł. Lipniki, tel. 077/431 -21-79, 0606/ 
12-83-05
AUDI 80 B4,1993 r„ 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowoczar- 
ny, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, 
dzielona tylna kanapa, alum. felgi, spoiler, hak, dodatkowe świa
tło .stop", w kraju od roku, kpi. dokumentacja, - 23.800 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/734-81-76,0604/66-58-32 
AUDI 80 B 4 ,1993 r.,.115 tys. km, 2000 ccm, Pb/, granatowy, 
klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, procon-ten, w kraju 
od tygodnia, - 20.500 zł. Sobótka, tel. 071/393-80-44, 0604/ 
78-63-41 ,
AUDI 80 B4, ,1993/94 r., 96 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
stan idealny, klimatyzacja; el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, aluminiowe felgi, RM Grundig + głośniki, wspomaganie kier., 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ABS, • 22.900 zł lub 
zamienię na inny, może być uszkodzony, jelenia Góra, tel. 0609/ 
26-96-78,0603/61-59-50
AUDI 80 B4,1993/94 r., 129 tys. km, 2000 ccm ."wtrysk, grana
towy, bez wypadku, ABS, wspomaganie, RM, webasto, el. reg. 
reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, 4 zagłówki, listwy na 
progach, w kraju od 2 dni, po przeglądzie, tłumaczenia, - 20.900 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel, 065/546-52-76,0604/ 
26-53-15
AUDI 80 B4 ,1993/94 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, atra
mentowy metalic, 115 KM, w kraju od tygodnia, bez wypadku, 
alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, pełne wyposażenie elektr.,

ABS, książka serwisowa, stan idealny, zadbany, - 22.400 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-33-22,0503/14-48-80,..^ ,
AUDI 80 KOMBI, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielo
ny metalic, sprowadzony w całości, w kraju od 5 lat, wspoma
ganie kier., ABS, napinacze pasów, el. reg. reflektory, szyber
dach, dzielone tylne siedzenia, hak, alum. felgi, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, - 26.900 zł. Wrocław, tel. 071/328-74-76 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Internecie pod nume
rem • A00517 www.autogielda.com.pl)
AUDI 80 B4 ,1993/94 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, ciem
nozielony metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i szy
berdach, wspomaganie kier., ABS, el. podgrzewane fotele przed
nie, wykończenia w drewnie, komputer, RO Gamma, centralny 
zamek, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, oznakowany, -
27.000 zł. Wrocław, tel. 0608/59-65-94
AUDI 80 B4,1993/94 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, wspomaganie, -
24.000 zł. Zgorzelec, tel. 0608/29-72-84
AUDI 80 AVANT, B 4 ,1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
atramentowy metalic, wspomaganie, ABS. centr. zamek, el. reg. 
lusterka i szyberdach, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, 
alum. felgi gwiazdy, sprowadzony w 2001 r, • 28.800 zł lub za
mienię. Głuszyca. tel. 074/845-93-37,0600/74-59-62 
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek, poduszka pow., automatic, 
na zachodnich tablicach - 8.900 DEM. Gorzów Wlkp., tel. 0607/ 
84-11-43
AUDI 80 AVANT KOMBI, 1994 r., 107 tys. km, 2000 ccm, zielo- 
ny metalic, I właściciel, w kraju od ppł roku, wspomaganie kier., 
centralny zamek, wyposażenie el., relingi dachowe, aluminio
we felgi, RM, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 23.800 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0606/^7-58-11 
AUDI 80 B4 ,1994 r„ 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny, 
soczewki, ABS, poduszka pow;, centralny zamek, serwo, el. 
otwierany szyberdach, aluminiowe felgi 16*, welurowa tapicer
ka, • 29.500 zł. Kowary, tel. 075/761-34-51,0608/48-85-78 
AUDI 80 B4 ,1994 r., 112 tys, km, 2000 ccm, kolor perłowowi- 
śniowy, pod. powietrzna, ABS, immobilizer, wspomaganie, el. 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka i reflektory, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, RCf, książka serwisowa, tydzień w kraju, - 
20.500 zł. Lwówek Śl., tel. 075/647-72-67,0602/76-33-17 
AUDI 80 B4,1994 r.,'1600 ccm, benzyna, zielony metalic, kom
bi, - '23.000 zł. Oława, tel. 071/301-50-91 
AUDI 80 B4 ,1994/95 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wspomaganie, pod. powietrzna, alum. felgi, ABS, welu
rowa tapicerka, RM, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, 4 mies. w kraju, serwisowany, kpl.-dokumenta- 
cja, • 31.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 -
AUDI 80 B4 .1994/95 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony 
metalic, wspomaganie, ABS, el. szyberdach, hak, centr. zamek,

alarm, oznakowany, immobilizer, kpi. kół zinrtowych, przegląd 
do 05.2002 r, - 32.500 zł. L'ubinJeLJ)76/846-30-37 
AUDI 80 B4 ,1994/95 r., 129 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perło- 
wozielony metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi (gwiazdy), 
centr. zamek, alarm, halogeny, serwo, irrimobilizer, sprowadzo
ny w całości, atrakc. wygląd, • 21.500 zł lub zamienię na tańszy: 
Oława, tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perło- 
woczarny, 115 KM, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, RM, 
w kraju od tygodnia, zadbany, kpi. dokumentacja, alum. felgi, 
stan idealny, - 24.700 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, I rej. w 96 r., wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka i szyby, szara tapicerka, podłokietnik, RO z kodem, alarm, 
w kraju od 4 lat, ekonomiczny, oznakowany, zadbany, garażo
wany, kpi. dokumentacja, kpi. kluczy, - 24.800 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-78-58
AUDI 90 OUATTRO, 1988 r„ 170 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
czarny metalic, skórzana tapicerka, ABS, klimatrońic, pełne 
wyposażenie elektryczne, RO, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 

. -14.500 zł. Psary, tel. 0501/22-08-69 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00533 www.auto- 
gielda.com.pl)
AUDI 90,1988 r., 2000 ccm, granatowy, aluminiowe felgi, spo
iler, pełne wyposażenie elektryczne, sportowy wydech, alarm, 
radioodtwarzacz + pilot, centralny zamek, - 11.500 zł lub za
mienię na Forda Transita, diesla. Wrocław, tel. 0607/76-88-06, 
0607/42-45-67
AUDI 90 OUATTRO, 1989 L  2300 ccm, biały, zadbany, atrakc. 
wygląd, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, hak, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, ABS, 4x4, wspomaganie 
kier., kpi. opon zimowych, - 12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
865-88-90,0601/71-98-11
AUDI 90.1989 r., 185 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, centralny zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, 
spoiler tylny, welurowa tapicerka, kierownica skórzana, zderza
ki w kolorze nadwozia, zadbany, - 12.900 zł lub zamienię na 
większy, osobowy, prod. niemieckiej. Wałbrzych, tel. 074/ 
847-36-83 '
AUDI 90.1990 r.. 2300 ccm, benzyna, granatowy, alum. felgi, 
szyberdach, el. reg. lusterka, immobilizer, - 13.800 zł lub za
mienię na tańszy-Mercedes 123 D. Głogów, tel. 0601/80-76-12, 
076/834-82-42
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r., 140 tys. kęn. 2300 ccm, 20V, czar
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatronik, • 15.000 zł 
lub zamienię na diesla z klimatyzacją t  dopłata. Lubin, tel. 0605/ 
07-47-04
AUDI A 3 ,1996/97 r„ 75 tys. km, 1900 ccm, TDi,zielony meta
lic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, reg. kierownica, centr. zamek, klimatrońic, RO 
Gama, welurowa tapicerka, podłokietnik, alum. felgi, opony zi

mowe, garażowany, stan idealny, • 44.000 zł. Strzelin, ter. 0603/ 
46-66-06 •
AUDI A3 ,1997 r., 25 tys. km, 1800 ccm, 20V, niebieski, 4 pod. 
powietrzne, RO ♦ 6 głośników + subwoofer, el. reg. lusterka i 
szyby, skórzana, reg. kierownica, klimatrońic, • 39.500 zł-. Woj- 
nowice, gm. Czernica Wrocł., tel. 071/318-05-24,0503/59-93-43 
AUDI A3 ,1997 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebiesko-fioleto- 
wy, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 
46.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-28-99,0601/59-58-67.
AUDI A 3 ,1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, 
klimatrońic, 3-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, RO, CD, 
alum. felgi BBS, - 39.900 2ł. Zary, tel. 0605/40-27-20 
AUDI A3,1998 r., 38 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny me
talic, el. otw. szyby, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, alum. felgi, RO, - 43.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0602/ 
26-80-23
AUDI A 3 ,1999 r., 1600 ccm, niebieski, pełne wyposażenie, 
sprowadzony w całości, kompl. dokumentacja, • 52.000 zł. Świe
bodzic^, tel. 0607/57-80-43
AUDI A3,2000 r., 14 tys. kfo, 1600 ccm, wtrysk, czarny metalic, 
klimatrońic, ABS, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, el. reg. lu
sterka r szyby, alum. felgi, radio, - 53.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-14,0502/30-08-56 
AUDI A4 ,1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20V, grana
towy, ABS, klimatrońic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek + pilot, alarm, immobilizer, alum. felgi, 2 poduszki pow., 
RO RD S+4 głośniki, podłokietnik, I właściciel w kraju od 98 r., 
sprowadzony w całości, po tuningu, b. atrakc. wygląd, - 39.900 
zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06
AUDI A 4 ,1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
klimatrońic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, drew
no, alum. felgi, nowe opony, alarm, centr. zamek, wspomaga
nie, - 29.000 zł. Lubin, tel. 076/846-73-50,0601/27-11-31 • 
AUDI A4 ,1995 r., 90 tys. km, 1600 cćm, benzyna, czarny meta
lic, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, ABS, alum. felgi, oryg: spoiler, zderzaki w kolorze 
nadwozia, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, w kraju 
od 6 miesięcy, hak z kulą wypinaną stan b. dobry, - 34.000 zł. 

-Góra, tel. 065/543-82-57
AUDI A4 ,1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 20V, zielony metalic, 
wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, stan idealny, - 39.000 zł. 
Lubin, tel. 076/817-72-45,0607/37-55-43 
AUDI.A4,1995 r., 97 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor - kość sło
niowa, ĄBS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, podusz
ka pow., alarm, - 35:000 zł. Ostrów Wlkp., tel:062/738-08-88, 
0608/30-60-35
AUDI A 4 ,1995 r.', 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie, - 38.000 zł. Świdnica, tel. 074/ 
850-99-86
AUDI A 4 ,1995 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, I wła
ściciel w kraju. eł. reg. lusterka, ABS, klimatrońic, szyberdach,

oryg. RO, stan idealny, - 35.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-37, 
0601/79-10-23
AUDI A 4 ,1995 r., 106 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, perfowoczar- *  
ny, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, alarm, od
cięcie zapłonu, 2 pod. powietrzne, reguł, fotel kierowcy, el. reg. 
reflektory, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-14-84 
AUDI A 4 ,1995 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliwkowy, 
stan b. dobry, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, 2 poduszki 
powietrzne, garażowany, serwisowany, el. otwierane szyby, -
33.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75
AUDI A 4 ,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny metalic, 
klimatyzacja, drewno, komputer, alum. felgi, immobilizer, el. otw. 
szyby, centr. zamek, ABS, alarm, - 41.800 zł. Żmigród, tel. 071/ 
385-33-69,0604/37-67-03
AUDI A 4 ,1996 r„ 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, RM, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, szyberdach, zadbany, • 40.500 zł. Legnica, tel. 0503/ 
66-18-92,0608/23-76-74
AUDI A4,1996 r;, 74 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
klimatrońic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, 
wspomaganie kierownicy, - 37.000 zł. Nysa, tel. 0606/11-31-82 
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, klimatronik, komputer, szyberdach i inne, oprócz 
skóry, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 348-51-11,0601/71 -49-25 
AUDI A4 AVANT, 1996/97 r., 92 tys. km, 1900 ccm, TDi, ciem
nozielony metalic, 110 PS, serwisowany w ASO, książka serwi
sowa, klimatrońic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, radio Cóncert + zmieniacz + 8 głośników ♦'sub
woofer, alum. felgi z nowymi oponami Micheljn, właściciel nie
palący, po przeglądzie,.- 52.000 zł. Wrocław, tel. 0602/61-36-17 
AUDI A4, 1997/98 r„ 42 tys. km, 1600. ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, udokumentowany przebieg, ABS, wspomaganie, el. 
szyberdach, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
RM, kpi. dokumentacja, - 41.000 zł lub zamienię na mniejszy. 
Nysa. tel. 077/433-20-46,0602/42-75-89 
AUDI A 4 ,1998 r., 52 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwony. 110 
KM, pefńe wyposażenie oprócz skóry -12.800 DEM + ćło. Ja
wor, tel. 0504/75-21-53
O  AUDI A 4 ,1998 r., 2500 ccm, TDi V6, biały, 6-bie* 

gowy, klimatrońic, bez wypadku • 19.500 DEM * 
cło. Wrocław, tel. 0601/74-46-92, 0501/85-00-87 
02026591

AUDI A 4 ,1998 r„ 114 tys. km, 1900 ccm, TDI, szary metalic, 
ABS, immobilizer, centr. zamek, 2 poduszki pow., alum. felgi, 
szyberdach^wszystkie el. dodatki, drewniane dodatki, serwiso
wany, - 50.500 z f  Wałbrzych, tel. 074/664-90-60,0607/52-77-24 
AUDI A 4 ,1998 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna, błękitny me
talic, 4 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, klimatrońic, radio, 
alum. felgi, centr. zamek, książka serwisowa, kpi. dokumenta
cja, serwisowany, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-38-86,0605/ 
21-58-14
AUDI A4 ,2000 r„ 6 tys. km, 1900 ccm, turbo D kupiony w salo
nie, na gwarancji, bogate wyposażenie, wszystkie zabezp. -
85.500 zł. Wałbrzych, tel. 0504/90-51-14
AUDI A 6 ,1906 r., 2300 ccm, benzyna, zielony metalic, auto
matic, klimatrońic, pełna elektryka, kpi. dokumentacja, -32.500 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
AUDI A6 AVANT, 1994 r., 190 tys. km, 2800 ccm, V6, perłowo- 
czamy, Ouattro, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 36 000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-81 -01,0607/64-13-16 
AUDI A6, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, pod. 
powietrzna, 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. 
perłowozielony, klimatrońic, 6-biegowy, wszystkie el. dodatki, 
poduszka pow, - 43.500 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
O  AUDI A6 ,1995 r., 212 tys. km, 2500 ccm, TDi, nie

bieski, 140 KM, 6-biegowy, klimatrońic, 2 pod. po
wietrzne, oryg. radio „system bossę”, tempomat, 
ABS, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 47.500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/321-10-48,0601/87-02-26 
87026081

AUDI A 6 ,1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, pełne 
wyposażenie, alum. felgi, atrakc. wygląd, stan idealny, -42.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-15-81 
AUDI A6 ,1995 r„ 1900 ccm, TDi klimatyzacja, ABS, 2 pod. po
wietrzne, immobilizer, alarm, automatic, - 38.500 zł lub zamie
nię na droższy, np. Audi, Mercedes (możliwe raty). Lubin, tel. 
076/846-10-55,846-45-80 po godz. 18 
AUDI A 6 ,1995 r„ 88 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automa
tic, klimatrońic, 2 pod. powietrzne, el. reg. fotele, drewno, RO, 
dużo dodatków, I właściciel, atrakc. wygląd, - 45.000 zł. Oleśni- 
ca, tel. 0605/68-81-77
AUDI A6 ,1995 rr, 98 tys. km, 2600 ccm, V6, czarny, skóra (ko
lor kremowy), klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, we
basto, , telefon, RM + CD Bossę, rolety tylnych i bocznych szyb, 
sportowe zawieszenie, bez wypadku. Stare Kurowo, woj. go
rzowskie, tel. 0601/34-95-65
AUDI A6 ,1995 r„ 109 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, atrakc. wygląd, • 36.000 zł. Wro
cław, tel. 071/348-00-28,0603/54-04-40 
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 123 tys. km, 2500 ccm, TDi 14p 
KM, granatowy, Ouattro, 2 poduszki powietrzne, ABS, refl. kse-- 
nonowe, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. fel
gi, 6-biegowy, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz + CD, alarm, c. za
mek + pilot, ks. serwisował ( właściciel w Polsce od 3 lat, serwi
sowany w ASO, - 44.700 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33, 0601/ 
74-55-33
AUDI A6,1995/96 r., 1800 com, 20V, pastelowy, 2 pod. powietrz
ne, klimatyzacja?automatic, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, 2 
zabezpieczenia, stan idealny, - 43.000 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
399-32-44,0601/71-84-70
AUDI A6,1995/96 r„ 59 fys.km, 2600 ccrń, V6, śliwkowy meta
lic, pełne wyposażenie, - 43.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-25 
AUDI A 6 ,1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, TDi 140 KM, I właści
ciel, pełne wyposażenie, welurowa tapicerka, - 47.000 zł. Lu
bin, tel. 0604/49-28-17
AUDI A 6 ,1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, TDI, srebrny metalic, 
klimatyzacja, szyberdach, podłokietniki, drewno, alum. felgi 16", 
reg. kierownica, 2 pod. powietrzne, RO, - 48.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/93-04-75
AUDI A 6 ,1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 20V, zielony • 
metalic, klimatrońic, alum. felgi, 4 pod. powietrzne, podłokiet
nik, stan idealny, - 78.000 zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
AUDI A 6 ,1998 r., 70 tys. km, 2400 ccm, ciemnozielony meta
lic, klimatyzacja, szyberdach, pełna elektryka, alum. felgi, - 
78.000 zł lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/811 -02-35, 
0604/90-64-22
AUDI A6, 1998 r., 95 tys. km, 2500 ccm, TDI, złoty metalic. 
serwisowany w Niemczech, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
webasto, -104.000 zł. Lubiń, tel. 0607/26-34-44 
AUDI A 6 ,1999 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czarny, bez 
wypadku, pełne wyposażenie oprócz skóry • 30.000 DEM + cło. 
Lwówek Śląski, tel. 075/647-72-74,0604/05-88-37 
AUDI A8, 1996 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, welur, klimatyzacja, książka serwisowa, stan b. dobry,
- 63.000 zł. Wrocław, teł. 0605/05-33-05.0601/70-15-80 
AUDI COUPE, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, szyberdach, alarm + pilot, jasna welurowa tapicerka, 
alum. felgi (2 kpi.), zadbany, nie składany, sportowe dodatki, 
model przejściowy, szerokie zderzaki, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 
0605/44-20-69
AUDI COUPE, 1989/96 r., 150 tys. km, 2300 ccm, wtrysk + gaz. 
biały, obniżony,'alum. felgi Borbet 16", tłumik Remus, centr. 
zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, el. otw. szyby. el. reg. luster
ka, drewno, czarne szyby z atestem, nowa inst. gazowa, welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, -18.200 zł lub zamienię na tań
szy. Korfantów, tel. 0606/18-11-86, woj. opolskie 
AUDI COUPE OUATTRO, 1990 r., 2300 ccm, wtrysk, błękitny, 
skórzana tapicerka, ABS, wspomaganie kier., alum. felgi, re
flektory soczewkowe, przód B4, szyberdach. wszystkie el. do
datki, - 20.500 zł. Wschowa, tel. 0605/91-88-41 
AUDI COUPE OUATTRO, 1992 r., 2800 ccm, V6, perłowo, ABS. 
wspomaganie, wszystkie el. dodatki, podgrzewane fotele, alum. 
felgi, radio + CD, ospoilerowany, kpi. dokumentacja, atrakcyjny 
wygląd, - 31.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 0601/78-34-22 
AUDI COUPE S2, 1995/96 r., 51 tys. km, 2200 ccm, turbo. v 
wtrysk, ciemnofioletowy, el. otw. szyberdach. katalizator. ABS,
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53-209 Wrocław 
ul. Męcińskiego 26 

{el. 071/339-27-25,339-27-4%
Z apraszam y na n a szą  stronę: w w w .leja .com .p l

4WD, wspomaganie kier., centr. zamek z pilotem, alum: felgi, 
automatyczna regulacja pasów bezp., sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, 6-biegowy, el. reg. lusterka, komputer, kli
matyzacja, poduszka powietrzna, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
30-89-11 ;
AUDI S6 ,1996 r., 150 tys. km, 4200 ccm, V8, perłowozielony, 
sprowadzony w całości z Francji w 99 r., kompletna dokumen
tacja, oryginalny przebieg, pełne wyposażenie, koła alum. 18", 
reflektory ksenonowe, 6-biegowy, białe zegary, szyberdach, kli
matyzacja, ABS, - 70.500 zł. Wrocław, tel. 352-76-01, 0601/ 
72-11-28
O  AUDI TT, 1999 r., 1800 ccm, T, błękitny metalic, 4 

poduszki powietrzne, ABS, TSC, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, wspo- 
maganie kier., klimatronic, podgrz. fotele, skó- 
rżana tapicerka, aluminiowe felgi, radioodtwa
rzacz stereo, stan idealny, • 99.900 zł. „AU* 
TO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/ 
85-15-55 01032211

AUDI V8 OUATTRO, 1989 r„ 170 tys. km, 4200 ccm, benzyna 
pełne wyposażenie, automatic, skórzana tapicerka, klimatyza
cja, alum. felgi, komplet kół zimowych, szyberdach, silnik z Audi 
A8 (wymieniony w 10.2000 r.), stan idealny, - 29.500 zł lub za
mienię na Mercedesa Vito lub BMW 525. Wrocław, tel. 071/ 
398-96-48,0607/74-04-52 '

AUSTIN
AUSTIN METRO, 1983 r., 1300 ccm, stalowy metalic, sportowe 
zawieszenie, aluminiowe felgi, stan silnika i skrzyni biegów b. 
dobry, radio + głośniki, - 3.000 zł. Oława, tel. 071/303-08-93

BMW
BMW 315,1981/93 r., 1500 ccm zadbany, nowe sprzęgło i łoży
ska w kołach przednich, el. otw. szyby, RO, pokrowce, kołpaki, 
- 3.600 zł lub zamienię na Forda Escorta, VW Polo, kmbi, w tej 
cenie. Nowa Sól, tel. 068/387-33-88,0605/52-96-31 
BMW 315, 1983 r., 1500 ccm, czarny, ospoilerowany, fotele 
Recaro, 4 lampy z przodu, szyberdach, ciemne szyby, 2-drzwio- 
wy, wersja M-Power, kierownica Momo, nowy wydech, łożyska, 
klocki, świece, amortyzatory i inne, - 2.000 zł. Bolków, tel. 075/ 
741-31-90 po godz. 18
BMW 316,1978 r., 176 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
atrakc. wygląd, przegląd do 02.2002 r., alum. felgi, szyberdach, 
stan b. dobry. - 2.150 zł. Wrocław, tel. 071/348-44-73, 0604/ 
66-82-03
BMW 316,1981 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan dobry, 
szyberdach, alum. felgi, spoiler z przodu, podwójne reflektory, - 
3.200 zł. Murów, tel. 077/421-40-84 
BMW 316,1981/82 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości, oryginalny lakier, 
garażowany, zadbany, stan techniczny b. dobry, - 4.200 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
BMW 316,1986 r., 1600 ccm, kolor grafitowy metalic, nowa in
stalacja gazowa, centralny zamek, szyberdach, 4-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 7.500 zł. Żarów, tel. 074/857-05-48,0605/40-21-64 

. BMW 316 i, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm białe tablice, • 8.000 
zł. Stary Jaworów, gm. Jaworzyna Śl., tel. 0504/96-10-22 
BMW 316,1989 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy metalic, oryg. 
lakier, 4-drzwiowy, serwisowany, RO, alum. felgi, szyberdach, 
stan idealny, -13.400 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 •
BMW 316 E-36,1991 r., 108 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, żółty, 
szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, 3 zabezpieczenia, drew
niana kierownica, obniżony, atrakcyjny wygląd, garażowany, 
serwo, welur - 22 800 zf lub zamiana na BMW 5 lub Mercedes 
124. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61
BMW 316 E36,1991 r., zielony metalic, kupiony w salonie, bez 
wypadku, stan techn. b. dobry, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
353-70-70
BMW 316,1991 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, ABS, 
poduszka pow., oclony w całości, kpi. dokumentacja, - 22.000 
zł lub zamienię na tańszy. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-21-78 
BMW 316 E-36,1991/92 r., 142 tys. km, 1600 ccm, czapy, kli
matyzacja, skóra, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, szyberdach, atrakc. wygiąd, - 21.500 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-17-99
BMW 3161 E-36,1991/92 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 
welurowa tapicerka,- sprowadzony w całości, bez wypadku, I 
właściciel, zadbany, nowe amortyzatory, nowy akumulator, - 
21.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
BMW 316 E-36,1992 r., 160 tys. km, 1600 ccm, morski metalic, 
ABS, szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lu- 
śterka, el. otw. szyby, biała welurowa tapicerka, oryg. RM, książ
ka serwisowa, - 19.500 zł. Dobrzejowice, tel. 0605/57-85-88, 
woj. legnickie
BMW 316 i, 1992 r., 175 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, nowy 
model, w kraju od miesiąca, kupiony w Niemczech (w serwisie), 
bez wypadku, ABS, pod. powietrzne, szyberdach, el. reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, tylny spoiler+światło .stop”, dwa kom
plety kół, stan idealny, - 23.000 zł. środa Śląska, tel. 0608/ 
01-13-04
BMW 316 E30, KOMBI, 1992 r., 109 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, stan b. dobry, centr. zamek, ABS, szyberdach, el. 
reg. lusterka, nowe opony, akumulator i amortyzatory, -15.000 
zł. Wrocław, tel. 325-07-30,0609/49-95-70 
BMW 316,1993 r., 100 tys. km, 1596 ccm, czerwony, sprowa
dzony w całości, szyberdach, Mul-T-Lock, centr. zamek z pilo
tem, alarm, bez wypadku, • 25.000 zł. Głogów, tel. 076/834-65-48 
BMW 316 E-36,1993 r„ 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szyber
dach, 4-drzwiowy, poduszka pow., ABS, el. reg. lusterka, zde
rzaki i lusterka, alarmw kolorze nadwozia, immobilizer, RO, - 
24.000 zł lub zamienię na busa, np. VW T4, Ford, Peugeot Bo- 
xer. Legnica, tel. 076/862-17-30,0604/36-82-70 
BMW 316,1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, błękitny metalic, 
centr. zamek, ABS, el. reg. lusterka, - 24.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0603/87-80-73
BMW 316 E-36 COMPACT, 1994 r., 84 tys. km, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie el., poduszka powietrzna, ABS, wspomaga
nie, klimatyzacja, stan b. dobry - 22.000 zł. Oborniki śląskie, 
tel. 0601/05-25-46
BMW 316 M-43,1994 r., 91 tys. km, czerwony, wersja Com
pact, ABS, pełne wyposażenie el., szyberdach el. regulowany, 
centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi Borbet, 16", koła zi
mowe, sportowy tłumik, garażowany, - 26.500 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-50-15,0604/36-60-35 
BMW 316 COMPACT. 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnofioletowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, 
aluminiowe felgi 15", el. reguł, lusterka, zadbany, garażowany, 
pełna dokumentacja, I właściciel, - 30.000 zł lub zamienię na 
diesel tańszy lub droższy, VW, Renault. Ostrzeszów, tel. 062/ 
730-71-04,0604/86-21-68
BMW 316 CD, 1994 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
ABS, centr. zamek, el. reg. szyberdach, el. reg. lusterka, 2 po
duszki pow., wspomaganie kier., w kraju od roku, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry,126.500 zł lub zamienię. Wolsztyn, tel. 068/ 
384-38-61,0603/78-77-20
BMW 316 COUPE, 1994 r., 125 tys. km, biały, ABS, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. 
zamek, alarm, alum. felgi 15 cali, wspomaganie, - 33.500 zl. 
Wrocław, tel. 0605/27-61-12
BMW 3161 CpMPACT, 1994 r., 140 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, srebrny metalic, ABS, airbag, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, immobilizer, alum. felgi, 
sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, spoiler, ciemne szyby, 
RO + CD + subwoofer, halogeny, kpi. felg stalowych, serwiso
wany, stan b. dobry, - 29.500 z ł, możl. rat przez komis lub zam. 
z dopłatą z mojej strony. Wrocław, tel. 071/341-67-16,0601/ 
87-64-72 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem - AC0189 www.autogielda.com.pl)
BMW 316 i, 1995 r.,x1600 ccm, wtrysk, bordowy metalic, szy
berdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 pod: powietrzne, centr.

zamek, ABS, komputer, welurowa tapicerka, - 24.300 zł. Ostrze
szów, tel. 062/730-15-22,0605/40-34-29 
BMW 316,1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, bordowy, pełne wypo
sażenie oprócz skóry, - 35.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
323-20-22,0502/11-29-09
BMW 3161 E-36,1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony, 
szyberdach, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, podłokietnik, RO, zadbany, - 33.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/398-39-98,0608/19-21-92 
BMW 316,1997 r., 25 tys. km, srebrny metalic, ABS, wspoma
ganie, alum. felgi, welurowa tapicerka, centr. zamek - 35.000 
zł. Leszno, tel. 065/520-72-19,0601/43-38-78 .
BMW 316 i, 1997 r., czerwony, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, stan idealny, -. 33.500 zł. Wrocław, tel. 0602/39-37-41 
BMW 316,1998 r., 47 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 2 
pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS + ASC, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, białe kie
runkowskazy, w kraju od roku, - 47.000 zł lub zamienię. Opole, 
tel. 0608/57-47-77
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 
powietrznych, ABS, wspomaganie kier., central
ny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
klimatronic, alarm, immobilizer RM stereo, stan 
idealny • 69.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01032071

BMW 318 i, 1978 r., 1600'ccm, ciemnozielony, silnik 1985 r., 
stan dobry, -1.300 z ł.., tel. 0608/16-51-07 
BMW 318,1980 r., 175 tys. km, 1800 ccm, czerwony, szyber
dach, kpi. dokumentacja, po remoncie blacharki i lakierowaniu, 
nie rejestrowany w kraju, do rejestracji, • 3.100 zł lub zamienię 
na Simsona skutera + dopłata. Legnica, tel. 076/850-13-76, 
0609/03-09-51
BMW 318 i, 1980 r., 255 tys. km, 1800 ccm, jasnozielony meta
lic, szyberdach, 5-biegowy, tylna szyba ogrzewana, alum. felgi, 
stan silnika i blacharki b. dobry, - 3.500 zł lub zamienię na busa, 
VW T2, diesel, z dopłatą. Trzebnica, tel. 071/387-17-68 po 
gbdz. 20,0602/34-58-53

''BMW 318 i, 1981 r.. 220 tys. km, 1800 ccm, zielony, kwadrato
we lampy, sportowe zawieszenie Koni, fotele Recaro, kierowni
ca i ukł. wydech., obniżony, alum. felgi 15", - 3.500 zł. Leszno, 
tel. 0502/15-50-76,0607/34-41-49 
BMW 318 i, 1982 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, ciemnowiśnio- 
wy, oszczędny 81/100 km, po przeglądzie do 2002 r., po remon
cie i zamianie wielu części, zadbany, alum. felgi, tylna lotka ze 
.stopem’ , zegarek, sportowa kierownica, -  3.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-50-36
BMW 318, 1984 r., 160 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
nowy model (od 1983 r.), centr. zamek, el. reg. lusterka, otwie
rany dach, nowe opony, - 6.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-64-44,0608/50-06-93
BMW 318,1985 r., *140 tys. kfn, 1800 ccm, benzyna, granato
wy, el. otw. szyby, szyberdach el., ospoilerowany, 5-biegowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 990 DEM, -1.700 zł. Gubin, 
tel. 0502/16-94-74
BMW 318 i E-30,1986 r., 80 tys. km, 1800 ccm, biały, 2-drzwio- 
wy, szyberdach, katalizator, centr. zamek/przyciemnione szy
by, hak, sportowe siedzenia, stan idealny, zadbany, na białych, 
tablicach, zarej. - 2.300 zł + skrzynia (5). Gorzów Wlkp., tel. 
0606/92-17-52
BMW 318 i, 1986 r., 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
szyberdach, alarm, alum. felgi, el. reg. lusterka, stan b. dobry, - 
7.400 zł łub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/89-27-22.
BMW 318 i, 1986 r., 169 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny, 
szyberdach, lampy soczewkowe, nowe zawieszenie, sportowy 
tłumik, spoilery boczne, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/98-13-82
BMW 318 i E-30,1986 r., 169 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, szyberdach, lampy przednie soczewkowe, zawiesze
nie przednie i tylne nowe, nowy akumulator, sportowy tłumik, 
stan b. dobry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
BMW 318,1986/87 r., 1800 ccm, zielony metalic, alum. felgi, 
ciemne szyby, bez wypadku, stan b. dobry, na zachodnich tabli
cach -1.400 DEM. Żary, tel. 068/385-57-73,0601/76-56-97 
BMW 318 i, 1987 r., biały, ospoilerowany, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, el. szyberdach, zadbany, • 8.200 zł. Bogatynia, tel. 
0605/27-65-32
BiyiW 318 i, 1987 r., 1800 ccm stan b. dobry, na białych tabli
cach -1.400 DEM. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 '
BMW 318 i, 1988 r., 170 tys. km, czerwony, garażowany, 5-bie
gowy, 4-drzwiowy, alum. felgi, el. reg. lusterka, model przejścio
wy, stan b. dobry, -10.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/25-86-03 
BMW 318 i, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, s, czerwo
ny, felgi 17“, nowe opony, zadbany, kpi. opon zimowych, pilnie, 
-14.000 zł. Wrocław, tel. 0603/58-24-72 
BMW 318,1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, M 40, perłowoczar- 
ny, 2-drzwiowy, obniżony, ABS, centr. zamek, alum. felgi, szy
berdach, el. reg. lusterka, sportowe zawieszenie, serwisowany, 
RM, garażowany, atrakc. wygląd, zadbany, stan b. dobry, - 
14.500 zł. Wrocław, tel. 0601/67-54-21 
BMW 318 i, 1991/92 r.. 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały. 
115 KM, halogeny, E 36, sedan, bez wypadku, udokum. pocho
dzenie, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyberdach, tuning, lot
ka, RO, zabezpieczenia, koła zimowe, - 24.000 zł. Wałbrzych, 
tel! 074/845-16-74
O  BMW 318 i, 1992 r., 140 tys. km, czarny, sprowa

dzony w całości, szyberdach, el. reguł, lusterka, 
serwo, ABS, immobilizer, „brewki”, radioodtwa
rzacz f  CD, centr. zamek, podwójny ukł. wyde
chowy, kpi. kluczyków, I właściciel w Polsce, ha
logeny, białe kierunkowskazy, zderzaki w kolo
rze nadwozia stan b. dobry, pełna dokumentacja 
• 21.900 zł. Kępno, tel. 062/782-30-47 do godz. '15, 
0601/69-65-12,0606/19-89-70 80012291

BMW 318 IS, 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy, 
alum. felgi, wspomaganie, szyberdach, ABS, welurowa tapicer
ka, centr. zamek, ważny przegląd, • 24.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Miejska Górka, tel. 065/547-47-28,0603/77-49-47 
BMW 318* E-36,1992 r., 128 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciemno
granatowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, immobilizer, RM, szyberdach, alum. felgi, 
sprowadzony w całości, garażowany, nowe opony, kpi. doku
mentacja, stan idealny, - 32.500 zł. Przemków, tel. 076/831 -92-93 
BMW 318 i, 1992 r„ 136 tys. km, 1800 ccm, Pb/, wiśniowy me
talic, el. reguł, lusterka, szyberdach, ABS, centralny zamek, 
halogeny, wspomaganie kier., obrotomierz, ekonomizer, el. reg. 
reflektory i fotel kierowcy, immobilizer, - 23.800 zł. Rawicz, tel. 
0604/53-76-48
BMW 318 i, 1992/93 r., 173 tys. km, 1800 ccm, czarny metalic, 
ABS, szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek, welu
rowa tapicerka, el. reguł, lusterka i reflektory, immobilizer, książ-

BMW

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA
MECHANIKA OP012030

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

tel./fax 364-88-98

ka serwisowa, stan idealny, - 22.900 zł. Kłodzko, tel. 0600/ 
83-92-03
BMW 318 i, 1992/93 r.,'150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, benzy
na, czarny metalic, zadbany, garażowany, ABS, wspomaganie, 
2 pod. powietrzne, alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, RM, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, stan techn. b. dobry, - 25.300 zł. Paczków, 
woj. opolskie, tel. 0606/70-18-59 
BMW 318 KOMBI, E-30,1993 r., 96 tys. km, 1800 ccm, grana
towy metalic, centr. zamek, komputer, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, nowe opony i hamulce, do sprowa
dzenia z Niemiec, ważny przegląd, nie uderzony, stan idealny - 
10.500 DEM. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-52-96 
BMW 3181 E-36,1993/94 r„ 180 tys. km. 1800 ccm. zielonjC 
ABS, wspomaganie, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, welurowa tapicerka (czarna),. RO + gło
śniki, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, możl. raty, - 25.900 
zł lub zamienię na uszkodzony. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 
0607/40-20-17
BMW 318,1995 r., diesel, srebrny metalic, 4-drzwiowy, klimaty
zacja, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. po
wietrzne, ABS, spoiler, - 38.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/ 
815-51-64,641-02-42
BMW 318 TDS, 1996 r, 110 tys. km, 1694 ccm, zielony metalic, 
ABS, klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby, 2 poduszki po
wietrzne, komputer, radio Sony, nowe opony, - 35.000 zł. Jorda
nów Śl.. tel. 071/393-33-53,0601/96-43-99 
BMW 318,1997 r., 71 tys. km, 1800 ccm, turbo D, czarny, po
duszka pow., pełne wyposażenie elektr., alarm, do malowania 
błotnik i maska, - 37.500 zł. Leszno, tel. 0605/05-89-91 
BMW 3181 E-36,1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny metalic, automatic, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, wspo
maganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, alarm, 
centr. zamek, immobilizer, I właściciel w kraju, kpi. dokumenta
cja, - 42.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/354-23-03 
BMW 320,1978 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, 3-drzwiowy, 4-bie- 
gowy, hak, brak OC, bez przeglądu, -1.000 zł. Poniec, tel. 065/ 
573-12-65
BMW 320 i, 1984 r., 2000 ccm, .delfin’  metalic, 4-drzwiowy, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, komputer, 
welurowa tapicerka w kolorze nadwozia, kubełkowe fotele, 4 
zagłówki, skórzana kierownica, zadbany, stan b. dobry, - 7.300 
zł. Świdnica, tel. 074/853-08-60
BMW 320,1989 r., czerwony, 4-drzwiowy, szyberdach, wspo
maganie, techn. sprawny, inst. gazowa -12.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-82-11
BMW 320,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, wspo- 
maganie kier., centr. zamek, klimatyzacja, alarm, Muł-T-Lock, 
oclony w całości, • 18.600 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-72-65,0604/67-86-93
BMW 320 i, 1990 r., 137 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, szyberdach, 4-drzwiowy, pełne wyposażenie elektrycz
ne, alum. felgi, wspomaganie kier., zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, -14.100 
zł lub zamienię na inny, młodszy, 4-drzwiowy. Polanica Zdrój, 
tel. 074/869-01-47
BMW 320 E-36,1992 r., 123 tys. km, 2000 ccm. 24 V. czarny 
metalic, ABS, szyberdach, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, atrakc. wygląd, w kraju od pół roku - 24.800 zł. Oława, 
tel. 071/313-83-50,0601/80-91-80 
BMW 320 i, 1992 r., 2000 ccm, 24 V, czarny, dużo wyposażenia 
oprócz skóry, nie składany, klimatyzacja, pełna elektryka, kom
puter, ASO, - 23.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-42-18,0601/ 
69-53-53
BMW 320 E-36,1992 r., 160 tys. km, kolor wiśniowy, el. otw. 
szyby, ABS, centr. zamek, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0605/ 
10-18-66
BMW 320 E-36,1993 r„ 104 tys. km. 2000 ccm, 24V, burgundo- 
wy metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, immobilizer, pod. 
powietrzna, RO, komputer, książka serwisowa, nieużywany w 
kraju, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 26.500 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0606/42-51-38
BMW 320 COUPE, 1994 r., 53 tys. km, 2000 ccm, 24V, niebie
ski metalic, w kraju od miesiąca, kpi. dokumentacja, el. otw. 
szyby 2 szt., ABS, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer, Mul-T-Lock, alum. felgi, • 34.500 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-24-57
BMW 320 TOURtNG, 1995/5)6 r.,136 tys. km kombi, RO, 5-bie- 
gowy, el. otw. szyberdach, ABS, wspomaganie kier., centr. za
mek + pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. reguł, 
fotele, el. otw. szyby, sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. 
dokumentacja,'w kraju od miesiąca, - 41.000 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-01-20 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem - AG0215 www.autogielda.com.pl)
BMW 323,1982 r., 2300 ccm rejestracja, nowy przegląd, - 2.200 
zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-39 
BMW 323 i, 1983/84 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, mo
del E 30,3-drzwiowy, el. reg. lusterka, do poprawek i małych 
napraw, sprawny, - 3.800 zł lub zamienię na inny, może być 
uszkodzony, Polonez Caro. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28,0605/ 
74-73-41
BMW 323 Tl, 1998 r., niebieski metalic, M-Technic, pełna opcja, 
- 55.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-26-55 
BMW 323 TOURING E-36,1998 r„ 2500 ccm, srebrny metalic, 
w kraju od 04.2000 r., pełna dokumentacja, serwisowany w ASO 
BMW, stan idealny, klimatronic, komputer, skóra, 4 poduszki 
powietrzne, ABS, ASC, pełne wyposażenie elektryczne, orygi
nalny hak, nowe felgi aluminiowe i opony, - 59.000 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/339-98-53,0502/34-24-79 
BMW 324 d. 1988/93 r., 240 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebie
ski metalic, alum. felgi, centr. zamek, 4-drzwiowy, stan dobry, - 
8.900 zł lub zamienię na uszkodzony, niekompletny, Audi, z 
dopłatą. Zielona Góra, tel. 068/325-04-69 '
BMW 324,.1989 r., 120 tys, km, 2400 ccm. diesel, biały, stan b. 
dobry, centralny zamek1, szyberdach, el. reguł, lusterka, alumi
niowe felgi, RM Gelhard + głośniki, skórzana tapicerka, 4-drzwio- 
wy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -10.900 zł lub za
mienię na inny, może być uszkodzony. JeleniaTSóra, tel. 0609/ 
26-96-78,0603/61-59-50
BMW 325,198 r., 177 tys. km, 2500 ccm, cźamy metalic, alum. 
felgi, sportowe zawieszenie, tłumik i kierownica, komputer, au
tomatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, białe 
zegary, RM, kubełkowe fotele, ospoilerowany, szyberdach, atrak
cyjny wygląd, • 8.900 zł. Bolesławiec, tel. 0501/55-60-62 
BMW 325 E, 1985 r., 300 tys. km, 2693 ccm, wiśniowy, central
ny zamek, alarm, komplet opon zimowych z felgami, komputer, 
-.6.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-68-92 
BMW 325,1987 r., 2500 ccm, wtrysk, czarny metalic, zareje
strowany na^OOO ccm, 4-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, check control, szyberdach, pełne wyposażenie elek
tryczne, RO, ospoilerowany, sportowy ukł. wydechowy, stan b. 
dobry, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 0608/77-01-52 
BMW 325 E-30,1989 r., 150 tys. km, 3500 ccm, benzyna, czar
ny, 4-drzwiowy, ABS, szyberdach, alum. felgi, stan b. dobry, • 
11.000 zł. Świdnica, tel. 0609/40-20-69 
BMW 325 i, 1990 r., 100 tys. km, 2500ccm, antracytowy m ia- 
lic, napęd na 4 koła, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
fotele kubełkowe, welurowa tapicerka, skórzana kierownica, 
ABS, wspomaganie, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0605/69-24-22 
BMW 325 E36 TDS, 1992 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czarny 
metalic, elektryka, ABS, szyberdach, - 23.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0603/62-27-52
BMW 325 i, 19931, - 24.000 zł. Piskorzów, gm. Rieszyce, teł. 
0602/86-88-55

BMW 325,1993 r„ 117 tys. km, 2500 ccm, TDs, 142 kM, kolor 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, serwo, pełna elektryka, 
alum. felgi, RO Bawaria, kpi. dokumentacja, - 32.200 zł lub za
mienię na Renault Scenic, 1.9 TDi, uszkodzony. Prochowice, 
tel. 076/858-44-42,0604/79-36-63 
BMW 325 tds, 1993/94 r., 121 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czar
ny metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, 
RO, alum. felgi, immobilizer, alarm + pilot, wspomaganie kier, - 
31.000 zł., tel. 0604/13-47-04 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w intemecie pod numerem - A00515 www.autogiel- 
da.com.pl)
BMW 325 TD, 1995 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czarny 
metalic, wspomaganie kier., poduszka powietrzna, ABS, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 115 KM, -
28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78
BMW 327,1986 r., 2700 ccm, benzyna, złoty metalic, 4-drzwio
wy, stan dobry, na białych tablicach -1.100 DEM. Gubin, tel. 
0607/49-42-02,.0502/86-77-79
BMW 328 IE-12,1979 r., 2800 ccm, wtrysk po remoncie silni
ka, przygotowany do lakierowania, kpi. dokumentacja polska, - 
2.600 zł. Wrocław, teł. 0607/41-39-32 
BMW 516,1978 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, aluminio
we felgi, obrotomierz, chromowane lusterka, stan b. dobry, za
dbany, po remoncie blacharki i lakierowaniu, wymieniony silnik,
- 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
BMW 520,1975/85 r., - 3.500 zł lub zamienię. Mojesz, woj. jele
niogórskie, tel. 0502/67-28-28
O  BMW 520,1981 r., srebrny metalic, pompowane 

siedzenia, reg. kierownica, po remoncie silnika, 
sprzęgła, hamulców, do zespawania kielichy z 
tyłu, aluminiowe felgi, hak, OC ważne do 2002 r., 
techn. sprawny, „na chodzie”, • 1.290 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-89-68 02026291

BMW 520,1982 r., 2000 ccm, złoty, silnik 6-cylindrowy, wspo
maganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, ob
rotomierz, sportowe pedały, skórzana kierownica, do malowa
nia, stan silnika i blacharki dobry, • 4.200 zł lub zamienię na 
BMW 327,325. Polkowice, teł. 0607/27-68-84 
BMW 520 i, 1984 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, wspomaganie kier., 
pełna dokumentacja, radioodtwarzacz, • 4.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
BMW 520,1985 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowa instalacja gazowa, szyberdach, wspomaganie 
kierownicy, el. reg. lusterka, roleta na tylną szybę, po remoncie 
silnika (w lutym), stan b. dobry, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
787-42-14
BMW 520 i, 1988 r., kolor morski, klimatyzacja, insL gazowa, 
el. otw. szyby; zadbany, - 14.500 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/ 
722-03-19
BMW 520,1988/89 r., 112 tys. km, 2000 ccm, benzyna, burgun- 
dowy, silnik z 1993 r., nowe wnętrze, zawieszenia, bez wypad
ku, stan b. dobry, -14.000 zł lub zamienię na samochód uszko
dzony, możliwa dopłata. Wrocław, tel. 0603/03-79-56 
BMW 520,1989 r., 2000 ccm, złoty metalic, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, stan idealny, -16.000 
zł. Leszno, tel. 0605/22-53-65
BMW 520 i, 1990 r., 177 tys. km, 2000 ccm, 24V, bordowy, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, ABS, klimatyzacja, stan b. 
dobry, • 19.300 zł. Bolesławiec, tel. 0502/36-40-47 
BMW 520,1990 r., 165 tys. km, 2000 ccm, czarny, wspomaga
nie, reg. kierownica, szyberdach, centr. zamek, alarm, el. reg. 
lusterka, ABS, alum. felgi, podłokietnik, w kraju od 8 mies., bez 
wypadku, -19.000 zł lub zamienię na Audi Coupe. Świebodzin, 
tel. 0607/60-14-07
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny, szyberdach, alum. 
felgi, alarm, wspomaganie, ABS, ciemne szyby, centr. zamek, -.
18.500 zł. Wrocław, tel. 071/399-73-59,0601/58-67-38 
BMW 520,1990 r„ 2000 ccm, srebrny metalic, alum. felgi, RO, 
centr. zamek, el. reg. szyberdach, wspomaganie, - 14.900 zł. 
Żagań, teł. 068/477-65-65,0605/67-07-70
BMW 520 i, 1991 r., 190 tys. km, 2000 cćm, zielony, zadbany, 
nowy lakier, układ hamulcowy i filtry, el. otw. szyby i szyber

dach, el. reg. lusterka, ABS, - 19.500 zł. Grodków, tel. 0606/ 
72-42-35
BMW 520,1991 r., 183 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, wspomaganie kier., ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, 
nowe zawieszenie, - 22.450 zł. Wrocław, tel. 343-23-27 w 
godz. 7-16,0601/70-23-44
BMW 520,1991 r., 175 tys. km, 2000 ccm, granatowy, atrakcyj
ny wygląd, stan b. dobry, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0603/05-26-20 
BMW 520,1992 r., 2000 ccm, 24V, biały, RO, automatic, katali- - 
zator, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek + pi
lot, alum. felgi, el. reg. lusterka, alarm, sprowadzony w całości,, 
i właściciel, z pełną dokumentacją, - 24.500 zł. Lubin, tel. 076/ 
841-22-25,076/847-66-62,0601/30-46-81 
BMW 520 KOMBI, 1992 r. stan b. dobry, el. reg. lusterka, szy
berdach, wspomaganie, 5-biegowy • 5.000 DEM ♦ cło. Jawor, 
tel. 076/870-16-60
O  BMW 520 £-34,1993 r., 2000 ccm, 24V ABS, centr.: 

zamek, wspomaganie, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie elektr., skóra, drewniane dodatki, luster
ka AC Schnitzer, podgrzewane fotele, ściągany 
hak, koła 17" AC Schnitzer, alum. felgi 15", zimo
we opony, alarm Prestige, • 27.000 zł lub zamie
nię na Opla Astrę Gsi. Wrocław, tel. 0607/86-77-86 
02026241

BMW 520 i, 1995 r„ 94 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 24V, atra-' 
mentowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, alum;' 
felgi 16", wszystkie el. dodatki, 5-biegowy, komputer, halogeny, 
zderzaki od M5, stan idealny, - 33.900 zł lub zamienię. Kępno, ' 
tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
BMW 523 i, 1985 r., 2300 ccm, wtrysk, czerwony, 6-cylindrowy, 
5-biegowy, 4-drzwiowy, spoilery, obrotomierz, komputer, stan 
dobry, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
O  BMW 524 TD, 1985 r., 184 tys. km, srebrny meta

lic, wspomaganie i reg. kierownicy, ABS, centr.. 
zamek, automatic, alum. felgi BMW, zadbany, ser-v 
wisowany w BMW Stando, lekko uszkodzony 
przód i tył, techn. sprawny, dodatkowo zestaw 
kół zimowych i części, • 5.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-12-96 01031061

BMW 524 td, 1986 r., 220 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czarny 
metalic, garażowany, szyberdach, hak, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., pokrowce, RO, reg. kierownica, 5-biegowy, 115 
KM, oszczędny, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
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 TOURING, 1989 r., 240 tys. km, ciemnoniebieski, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, hak, -17.500 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, teł. 077/482-31-03,0502/92-50-94 
BMW 524 td, 1990 r., 183 tys. km, 2400 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, ęentr. zamek, wspomaganie kier., alum. felgi, szyber
dach, el. reg. lusterka, podgrzewane siedzenia, • 19.500 zł. 
Legnica, tel. 076/854-97-60,0601/17-06-01 
BMW 524 TD, 1990/91 r., 170 tys. km, 2400 ccm, diesel, złoty 
metalic, dużo dodatków, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 
21.500 zł lub zamienię na tańszy samochód. Opole, tel. 0771, 
458-17-34,0602/51-36-73
BMW 524,199-1 r., 300 tys. km, czerwony, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek + pilotrel. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, alarm, alum. felgi, tempomat, - 23.000 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-45-25
BMW 524,1991 r., 180 tys. km, 2400 ccm, ti/rbo D, szary meta- 
lic, sprowadzony w całości, I właściciel, klimatyzacja, ABS, po
duszka pow., wspomaganie kier., skórzana tapicerka, zawiesze
nie sportowe, - 22.000 zł lub Zamienię na Forda Transita, oso
bowego. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0600/70-42-82 
BMW 524 TD, 1991 r., 200 tys. km, 2400 ccm, turbo D, perło- 
woniebieski, pełne wyposażenie, serwisowany, bez wypadku, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 23.200 z ł , zamienię na
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Citroen dla każdego Polaka
Citroen w Auto Planie to Oszczędność, kom fort i Tradycja
Citroen Polska przedstawia nową, fabryczną ofertę zakupu samochodów. Łączą one promocję cenową: samochód z silnikiem 
diesla* w cenie wersji z silnikiem benzynowym i rewolucyjna 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 K lienci w  danej chw ili odbierają samochód w naszym
systemie wybierając wersję diesla w cenie wersji benzynowej, m O C j ą  p r z e z  3  l a t a  n i e  p ł a c i ć  Z 3  p a l i W O * * * .

Dodatkowo zapraszam y na urlop w kurortach Orbisu**** na koszt Auto Planu.

TRADYCJA
Citroen na rynku motoryzacyjnym od 1900 r. 
O rb is najstarszy tóur- operator w Po lsce

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

OSZCZĘDNOŚĆ KOMFORT
Niska rata
N isk i koszt eksploatacji samochodu

wg średnich 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

CITROEN LEGNICA, real. ul. Fabryczna 3, tel. (076) 856-28-69 
WAŁBRZYCH, reai. ul. Kusocińskiego 4, tel. (074) 840-30-64 
ZIELONA GÓRA. Bohaterów Westerplatte 13, tel. (068) 322-10-30 
OPOLE, real. ul. Sosnkowskiego 16, tel. (077) 458-15-54 

PLAN JELENIA GÓRA, echo, ul. Jana Pawła II, tel. (075) 764-33-22
Auto

tańszy lub.drożśzy, Mercedes 180, Omega B. Wrocław, tel. 0503/ 
04-69-47 ,
BMW 524,1991/94 r„ 204 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
aluminiowe felgi, ABS, centralny zamek, ęj. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, automatic, alarm, klimatyzacja, Wspomaga
nie kier., hak, stan b. dobry, udokumentowane pochodzenie, - 
18.200 zł łub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0605/64-87-05, 
0605/64-39-04
BMW 525,1981 r., 2500 cCm, benzyna inst. gazowa, poryso
wana maska, - 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p; Głuchoła
zy, tel. 077/439-11-97
BMW 525 i, 1989 r., 168 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, jimuzyna, wzmocniony silnik „M“. komputer, wspoma
ganie kierownicy, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, automa
tic, podgrzewane fotele, szara tapicerka, dodatkowo kpi. opon 
zimowych, stan idealny. - 21.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-60-43, 
0606/24-45-71
BMW 525,1989 r., 148 tys. km, 2500 ccm, turbo D, grafitowy 
metalic, stan idealny, 5-biegowy, 4-drzwiowy, el. reguł, luster
ka, szyberdach, aluminiowe felgi, • 19.800 zł lub zamienię na 
mniejszy, VW Golf I11992 r., diesel. Wykroty, woj. jeleniogór
skie, tel. 0604/28-54-92
BMW 525,1990 r., 2500 ccm, benzyna, perłowoczamy, ABS, 
check-control, komputer, klimatyzacja, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. reg. reflektory, alum. felgi, welurowa tapicerka, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, zadbany, - 21.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-01
BMW 525,1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czarny, pełne wypo
sażenie, - 22.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-78-17,0604/50-29-38~ 
BMW 525,1991 r. stan idealny, garażowany, inst. gazowa, peł
ne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, - 23.500 zł lub za
mienię. Kłodzko, tel. 0601/75-08-39 
BMW 525,1991 r.-,J2500 ccm, benzyna, kolor grafitowy metalic, 
elektr. reg. wyposażenie, nowe opony i zawieszenie, stan b. 
dobry, -19.500 zł lub zamienię na inny do 12.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 0501/46-41-69
BMW 525 i, 1991/92 r., 170 tys. km, 2500 ccm, 24V, szary me
talic, RO, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, w kraju od tygodnia, bez wypad
ku, alum. felgi, koła zimowe, - 21.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-83-44,0607/74-57-44 .
BMW 525,1992 r„ 122 tys. km, 2500 ccm, 24V, 192 kM, bur- 
gundowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka, szyby i 
szyberdach, el. reg. reflektory, centr. zamek, komputer, immo
bilizer, halogeny, RÓ, alum. felgi, sprowadzony w całości, • 
28.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-34-28,0607/33-22-59 
BMW 525,1992 r., 184 tys. km, 2500 ccm, 24V, perłowoczamy 
metalic, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, klimatyzacja, 
ABSi komputer, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspomaga
nie, reg. kierownica, centr. zamek, RM + 6 głośników, 2 podło- 
kietniki, hak, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-29-35 
BMW 525,1992/93 r., 131 tys. km, 2500 ccm, TOS, kolor grafi
towy metalic, poduszka pow., ABS, tempomat, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka i szyberdach, serwo, centr. zamek, automatic, 6-bie- 
gowy, hak, książka serwisowa, RO BMW, zadbany, stan b. do
bry, - 28.400 zł. Wrocław, tel. 071/316-50-54,0600/19-93-28 
BMW 525 KOMBI TDS, 1993 r„ 132 tys. km, 2500 ccm, TDS, 
kolor śliwkowy metalic, klimatyzacja, ABS, automatic, wspoma
ganie, eł. otw. szyby, centr. zamek, eł. reg. i podgrzewane fote
le, RO z RDS, radar cofania, komputer, relingi dachowe, szero
ki grill, roleta bagażnika, skórzana kierownica (regulowana), 
sprowadzony w całości, - 35.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/ 
722-43-42
BMW 525 TDS, 1993 r., 163 tys. km, perłowobordowy, w kraju 
od roku, I właściciel, wszystkie el. dodatki, skórzana tapicerka, 
wykończenia w drewnie, poduszka pow., podłokietniki, zadba
ny, - 38.000 zł. Zbarzewo, teł. 065/537-09^5 
BMW 525 TDS, 1994 r., 155 tys. km, 2480 ccm, ciemnozielony 
metalic, I właściciel w Polsce, sprowadzony w całości, nie uszko
dzony, elektr. otw. szyby, szyberdach, ABS, pod. pow., alum. 
felgi, beżowy welur, RO BMW, telefon kom, - 35.000 zł. Leszno, 
tel. 0501/07-50-64
BMW 525,1994 r., 145 tys. km, 2500 ccm, 24V, biały, automa
tic, 2 pod. powietrzne, komputer, klimatyzacja, radio, alarm, el. 
otw. szyby, garażowany, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-99-82, 
0607/40-95-88
BMW 525 tds, 1995 r.. 130 tys. km, 2500 ccm, biały, na zachod
nich tablicach - 8.500 DEM. GorzówWIkp., tel. 0607/84-11-43 
BMW 525,1997 r., 90 tys. km, turbo D welurowa tapicerka, peł
ne wyposażenie, komputer, - 77.000 zł. Lubin, tel. 0604/49-28-17 
BMW 525,1997 r., 70 tys. km, 2500 ccm, TDS, kolor pistacjowy 
metalic, wspomaganie kier., ABS, ASC, komputer pokładowy, 
pełne wyposażenie elektr., skórzana tapicerka, el. fotele z pa
mięcią, aluminiowe felgi, 2 poduszki powietrzne, - 71.000 zł. 
Oława, tel. 0602/48-70-40 .
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, klimatrońic, auto
matic, kupiony w salonie, • 95.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-80-01, 071/782-80-02 01027781

BMW 528 i, 1983 r., 60 tys. km, 2800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowa inst. gazowa, wszystkie el. dodatki, ABS, centr. 
zamek, alarm + pilot, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, 
dużo nowych części, zadbany, skórzana tapicerka i fotele od 
M5, szyberdach, pilnie, - 5.700 zł lub zamienię na inny, w cenie 
do 1.000 zł, inne propozycje. Wrocław, tel. 071/781-29-88 
BMW 528,1997 r., 127 tys. km, 2800 ccm, benzyna, biały, 4 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyberdach el., centr. zamek, 
alarm + pilot, ABS, ASC + T, tempomat, RO, telefon, alum. felgi 
+ zimowe, wielofunkcyjna kierownica, sportowe fotele, zawie
szenie M-Technik, I właściciel, w kraju od 8 mieś., stan idealny,
- 70.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-21-17 
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czarny, ABS, centr. zamek, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, sportowy wydech, 
ciemne szyby, alum. felgi 17 cali, poszerzany, obniżony, klima
tyzacja, • 20.000 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
O  BMW 530 ►, 1989 r., 187 tys. km, niebieski meta

nie, wspomaganie i reg. kierownicy, ABS, kom
puter pokładowy, inst. gazowa, el. reg. lusterka i 
szyby, podgrzewane lusterka, spryskiwacze i fo
tele przednie, spoiler bagażnika ze światłem 
„stop", centr. zamek, automatic, serwisowany w 
„BMW Stando Serwis”, lekko uszkodzony przód, 
techn. sprawny • 13.300 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
76-12-96 01031071

BMW 535 i, 1985 r., 150 tys. km, 3500 ccm, wtrysk, zjelony 
metalic, ABS, klimatyzacja, skóra, eł. reg. lusterka, ei. otw. szy
by i szyberdach, Gheck Control, z urzędu celnego, nowy wy
dech, sprzęgło, przeguby, stan b. dobry, • 10.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/752-34-76,0604/95-55^63 
BMW 535,1989/90 r., 184 tys. km, ciemnozielony metalic, peł
ne wyposażenie elektr., szyberdach, alum. felgi, ABS, radio, _ 
podgrzewane fotele, roleta, - 18.800 zł. Grąbów, tef. 062/ 
730-53-23,0601/70-25-02
BMW 535,1990 r., 3500 ccm, zgniłozielony metalic, pełne wy
posażenie, - 20.500 zł lub zamienię. Konin, tel. 063/279-01-15, 
0603/19-01-10
BMW 535,1990 r., 160 tys. km, zielony, bogate wyposażenie,> 
21.000 zi lub zamienię na busa. Kępno, tel. 062/782-37-72 
BMW 540IA, 1993 r., 130 tys. km, 4000 ccm, V8, srebrny meta
lic, sprowadzony ze Szwajcarii w 2000 r., bez wypadku, książka 
serwisowa, zdjęcia, koła Alpine 17", rolety, oryg. przebieg, RO, 
automatic, el. szyberdach, klimatyzacja, poduszka pow., ABS, 
ASP, -42.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-25-53,0606/65-51-02 
BMW 540 i, 1994/95 r., 170 tys. km, 3982 ccm, V8, srebrny 
metalic, automatic, bez wypadku, ABS, PDC, telefon BMW, czar
ne, skórzane fotele, el. reg. i podgrzewane, klimatrońic, alum, 
felgi * kpi. kół zimowych z alum. felgami, - 53.000 zł. Wrocław, 
tel. 784-67-75,789-32-70,0501/57-54-16 
BMW 633,1980 r., bordowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, automatic, alum. felgi (17/M-5), - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/93-68-16,
BMW 728 i, 1980 r„ 210 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, błękitny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, stan b. 
dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0501/48-57-40

BMW 730,1990/91 r., 170 tys. km, 3000 ccm, ciemnozielony, 
ABS, alarm, immobilizer, wszystkie el. dodatki, komputer, ser
wisowany, wszystkie el. dodatki, kpi. dokumentacja, zadbany, 
stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-75-55 po 
godz. 18,0502/05-13-44
BMW 730 i, 1991 r., 110 tys. km, 3000 ccm, biały, automatic, 
RO + CD, szyberdach, wspomaganie kier., katalizator, reg. kie
rownica, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, immobilizer, alarm, 
alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw.szyby, el. reg. fotele, kom
puter, czarna skóra, nowa inst. gazowa, - 32.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/643-88-73,0502/37-54-24 
BMW 730,1992 r., srebrny metalic, pełne wyposażenie, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 25.000 zł. Rawicz, tel. 065/ 
545-49-79
BMW 730 i, 1992 r., 76 tys. km, 3000 ccm, V8, granatowy, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, oryginalny przebieg, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/39-27-79
BMW 730,1992 r., 144 tys. km, 2300 ccm, benzyna, wiśniowy, 
pełne wyposażenie, stan idealny, - 29.000 zł. Ziębice, woj. wał
brzyskie, tel. 0603/95-34-52
BMW 730 E-38,1994 r„ 124 tys. km, 3000 ccm, V8,32V, perło- 
wogranatowy, nowy model, ksenony, telefon, 2 poduszki pow., 
manualna skrzynia biegów, jasna welurowa tapicerka, PDC, 
ASC, EDC, klimatyzacja, podgrzewane fotele, el. otw. szyby, ei. 
reg. lusterka, alum. felgi, stan b. dobry, - 55.000 zł. Legnica, tel. 
0601/05-80-15,076/862-59-82
BMW 735,1989 r., 15 tys. km, 3500 ccm, diesel, szary metalic, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, hak. czarna skórzana tapi
cerka, otwierany dach, alarm, el. reg. lusterka, garażowany, I 
właściciel, stan b. dobry, -18.000 zł. Nysa, tel. 077/433-60-12 
BMW 735 i, 1993 r., 183 tys. km, 3500 ccm, granatowy, 211 
KM, in s i gazowa, automatic, 4-biegowy, RM, ASC, EDS, kli
matyzacja, poduszka pow., wspomaganie kier., regulowana kie
rownica, tempomat, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, 
hak, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, komputer, alumi
niowe felgi, - 35.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-47,0604/ 
62-97-38
O  BMW 740 i, 1998 r., 37 tys. km, V8, perłowogra- 

natowy, wyprodukowany w październiku, pełne 
komfortowe wyposażenie, nawigacja ♦ TV, czar
na skóra, podgrzewane fotele, 8 poduszek pow., 
el. otw. szyby i dach, reflektory ksenonowe, au
tomatic, tiptronic, rolety, PDC, CD, w kraju od 
roku, I właściciel, -123.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/71-06-07 87026051

BMW 750 SKŁADAK, 1994 r., 3000 ccm, benzyna, szary meta
lic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, ABS, 
alum. felgi, 2 komputery, -17.000 zł. Wrocław, tel. 0503/01-82-99 
BMW 850 i, 1991 r., 170 tys. km, 5000 ccm, wtrysk, granatowy, 
pełne wyposażenie, felgi 17" z rantem, sportowy ukł. wydech., 
sprzęt audio hi-fi, nowe opony, klocki i akumulatory, kpi. doku
mentacja, atrakc. wygląd, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
78-12-71
BMW 850 COUPE. 1991 r., m ty s .  km, 5000 ccm, zielony, 
pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, - 39.500 zł lub zamie
nię na inny. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35

C H EV R O LET
CHEVROLET CAVALIER 1.9 L, 1991 r„ srebrny metalic, kli
matyzacja, stan b. dobry, • 6.900 zł. środa Śląska, tel. 0607/ 
41-15-85
CHEVROLET G20 VAN, 1988 r., 215 tys. km, 5700 ccm, ben
zyna + gaz, srebrnośzary, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
fotel kierowcy, podwójną klimatyzacja, welurowa tapicerka, wy
kończenie w drewnie, mała drewniana kierownica, podświetla- 
riejprogi, -19.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/325-17-51, 
0601/70-50(34 ? \  ..
CHEVROLET LUMINA, 1993 r., 3800 ccm, AP, szary, automa
tic, pełna elektryka, tempomat, klimatyzacja, 7-osobowy, zagłów
ki, ABS, centr. zamek z pilotem^immobilizer, ciemne szyby, re
lingi dachowe, opony zimoWe, zadbany, zarejestrowany do 
04.2002 r., stan b. dobry, - 27.500 zł lub zamienię na Audi, lub 
inny. Wrocław, tel. 071/322-37-17,0603/78-24-49

CH R YSLER
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, turbo, 
grafitowoniebieski, metalic, skórzana tapicerka, pełna elektry
ka, stan b. dobry, -10.500 zl. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/ 
55-20-45,0601/55-20-51
CHRYSLER NEON, 1995 r., 108 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, ABS, 2 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, nowy pa
sek rozrządu, klocki 1 inne, stan b. dobry, alum. felgi,-RO, alarm, 
-.£2.800 zł. Trzebnica, tel. 071/312-06-25,0606/64-41-11 
CHRYSLER PREMIER EAGLE, 1990 r., 90 tys. km, 3000 ccm, 
czarny metalic, zarejestrowany ną 2000 ccm, pełne wyposaże
nie, - 16.500 zł lub zamiana. Jarocin, tel. 062/740-90-63 po 
godz. 20,0607/75-65-31

CHRYSLER SARATOGA, 1990 r., 2500 ccm, benzyna, czarny, 
stan dobry, RM, hak, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, Mul-T-Lock, 
alarm ♦ pilot, r 8.600 zł. Wrocław, tel. 0604/35-87-80, 0608/ 
65-67-39
CHRYSLER SARATOGA. 1992 r., 2500 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, stan dobry, RM, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 
12.500 zl. Wrodaw, tel. 0604/35-87-80,0608/65-67-39 
CHRYSLER SEBRING CABRIO CONVERTABLE, 1996/97 r., 
81 tys. km, 2000 ccmr16V, złoty metalic, automatic, oryginalne 
radio, pełna elektryka, 2 poduszki pow., el. otw. dach, skóra, 
klimatyzacja, alum. felgi, - 64.000 zł lub zamienię na Mercede
sa. Wrocław, tel. 0607/08-77-19 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00521 www.autogiel- 
da.com.pl)
CHRYSLER STRATUS, 1995 r., 90 tys. km, 2500 ccm, V6, śliw
kowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, wersja europejska, - 
33.000 zł lub zamienię na mniejszy. Września, tel. 0603/ 
98-07-61,0607/68-62-62
CHRYSLER STRATUS, 1997 r.. 80 tys. km. 2000 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, kupiony w kraju, serwisowany, pełne wy
posażenie, garażowany, - 33.000 zł. Dzierżoniów, teł. 074/ 
832-16-82,0602/77-07-67
CHRYSLER VISION, 1995 r„ 160 tys. km, 3500 ccm, 24V, zie
lony metalic, pełne wyposażenie, kupiony w salonie, • 35.000 
zł. Brzeg, tel. 0602/66-59-74,077/411-57-90 
CHRYSLER YOYAGER, 1988 r.. 3000 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, inst. gazowa, 7-osobowy, czarne szyby, -13.000 zł

lub zamienię. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-94 po godz. 18, 
071/310-15-56 do godz. 18
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 4 tys. km. 3300 ccm, benzy
na, zielony metalic, po remoncie silnika i skrzyni biegów (ra
chunki), ABS, poduszka pów., klimatyzacja, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, pełna dokumentacja, -18.700 zł lub za
mienię na mniejszy samochód, w cenie do 15.000 zł. Opołe, 
tel. 0607/13-33-24
CHRYSLER VOYAGER, 1997 r„ 160 tys. km, 2500 ccm, zielo
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, kupiony w salo
nie, serwisowany w autoryzowanym punkcie, zarejestrowany 
jako samochód ciężarowy, możliwość wystawienia faktury VAT, 
- 59.000 zł. Prusice, teL 0607/32-36-92 
CHRYSLER VOYAGER EUROPA, 1997/98 r.. 84 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, zielony, klimatyzacja, 2 poduszki pow. (cale), ra
dio, centr, zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 7-osobowy, 
welurowa tapicerka, immobilizer,garażowanykpl. dokumenta
cja, stan b. dobry,-63.000 zł., tel. 065/526-87-88,0503/08-16-11

CITROEN
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl; co 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., 120 tys. km, 954 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, blacharka do małych poprawek lakierniczych, stan 
techn. dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-78-15, 0605/ 
26-60-21
CITROEN AX, 1987 r., 162 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, bagażnik dachowy, dużo nowych czę
ści, stan dobry, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-11-19,0604/ 
19-95-31
CITROEN AX, 1987 r., 1000 ccm, - 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/451-87-61
CITROEN AX TRX, 1989 r., 120 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
turkusowy metalic, kpi. dokumentacja, bez wypadku, I właści
ciel, el. otw. szyby, centr. zamek, obrotomierz, welurowa tapi
cerka, 5-biegowy, nowe opony, stan b. dobry, - 5.400 zł. Strze
lin, tel. 071/392-12-94,0608/63-57-20 
CITROEN AX, 1989 r., 110 tys. km, 1100 ccm, czerwony. Go
styń, tel. 065/572-45-25 '
CITROEN AX, 1990 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny, w kraju 3 lata, I właściciel, • 6.800 zł. Gubin, tel. 068/ 
359-70-03
CITROEN AX, 1990 r., 90 tys. km, 1100 ccm, czerwony, radio
odtwarzacz, - 6.800 zł. Kępno, tel. 0606/37-95-01 
CITROEN AXTR, 1990 r., 117 tys. km, 1100 ccm, kolor grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, kpi. dokumentacja, spro
wadzony w całości, przegląd do 12.2002 r, - 7.800 zł lub zamie
nię na uszkodzony. Polkowice, tel. 0602/72-14-76 
CITROEN AX, 1990 r., 1100 ccm, czarny metalic, 2-drzwiowy,

na zach. numerach, stan b. dobry, • 1.600 zł. Wrocław, tel, 0608/ 
35-72-09
CITROEN AX. 1990/96. r.', 134'tys, ierp. 1100 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, 4 nowe opony, nowa tylna oś, szyberdach, 
3-drzwiowy. RM, alarm Skorpion + 2 piloty, garażowany, 5-bie
gowy, pokrowce, zderzaki w kolorze nadwozia,.- 8.000’zł lub 
zamienię. Lipce, gm. Miłkowice, teł..0608/38-22-06 

O  CITROEN AX, 1991 r., 98 tys. km, 954 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, 3-drzwiowy, 4-biegowy, 
hak, radioodtwarzacz, w kraju od 7 dni, stan i>. 
dobry. WrocłaW, tel. 071/789-55-09 02026361

CITROEN AX. 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
stan dobry, zadbany, oszczędny, • 6.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
852-39-07,0603/91-07-22
CITROEN AX, 1991 r., 108 tys. km, 1400 ccm, diesel, czerwo- 
nosrebmy, stan b. dobry, atrakc. wygląd, nowy lakier, opony, 
“ykł. wydechowy, amortyzatory, filtry, paski, klocki, pokrowce, RM, 
- 9.000 zł lub zamienię na uszkodzony, może być droższy (die- 

' sel). Wrocław, tel. 0606/40-66-05 
CITROEN AX. 1991C-T1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, - 
8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
CITROEN AX, 1992r., 95 tys. kro, 1000 ccm, biały, stan techn. 
b. dobry, radio + CDAIpińa, alarm Prestige. nowy model deski 
rozdz., nowe opony i amortyzatory, b. ekonomiczny, - 7.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/314-82-05.0606/64-28-11 ‘
CITROEN AX, .1992 r.. 165 tys/km, 1400 ccm, diesel, czerwo
ny, szyberdach, centr. zamek, kpLkół zimowych, sprowadzony 
w całości, -11.000 Zł..Kudowa Zdrój, tel. 0601/55-20-37 
CITROEN AX, 1992 r.; 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-biego-

wy, 5-drzwiowy, - 9.000 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 071/ 
312-53^1.312-63-41
CITROEN AX, 1994 r.. 49 tys. km, srebrny metalic, napęd na 4 
koła, 3-drzwiowy, RO, alarm, stan b. dobry, -12.000 zł. Miet
ków, tel. 071/316-91-67
CITROEN AX, 1994 r„ 85 tys. km, 954 ccm, benzyna, granato
wy, immobilizer, inst. gazowa na gwarancji, wersja eksportowa, 
RO, zabezp. przed kradzieżą, lotnicze fotele zimowe i zapaso
we dywaniki, przegląd do 03.2002 r, -113.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-11-16,0605/61-99-04
CITROEN AX, 1995 r.. 100 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielony 
metalic, szyberdach, tylne szyby uchylane, zderzaki w kolorze 
nadwozia, - 13.500 zł. Legnica, tel. 076/858-55-14,. 0601/ 
57-34-03
CITROEN AX, 1995 r., 69 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, ku
piony w Polsce, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, b. oszczędny, 4 
nowe letnie opony, dodatkowo oponyzimowe. stan b. dobry, w 
rozliczeniu może być auto do 10 000 zł, • 14.900 zł. Wschowa, 
..tel. 0606/38-04-84
CITROEN AX, 1995/96 r., 140 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
kupiony w kraju w serwisie, serwisowany,.3-drzwiowy, po wy
mianie oleju, pasków rozrządu, stan b. dobry, -15.200 zł lub 
zamienię na inny, możliwa dopłata do 3.000 zł. Góra, tel. 065/ 
543-31-71,0501/91-97-74
CITROEN AX, 1996 r., 38 tys. km, 1000 ccm, zielony metalic, 
RO, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, I wła
ściciel, bez wypadku, kpi. dokumentacja, -14.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0602/24-40-42
CITROEN AX, 1996/97 r., 70 tys. km, 1500 ccm, diesel, grana
towy, 5-drzwiowy, stan dobry, kupiony w salonie, - 13.500 zł. 
Leszno, tel. 065/529-04-94
CITROEN AX CLUB, 1996/97 r., 50 tys. km, 950 ccm, El, czer
wony, bez wypadku, oryg. lakier, katalizator, I właściciel, z salo
nu w Polsce, immobilizer, zielone szyby, lakierowane zderzaki, 
RO Gelhard i głośniki, garażowany, stan idealny, • 14.700 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-50-97.0606/26-49-99 
CITROEN AX. 1997 r., 29 tys. km, 1100 ccm. biały, 5-drzwiowy, 
centralny zamek, elektr. otw. szyby, I właściciel w kraju, welur, -
16.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-68-81, po 15 
CITROEN AX, 1997 r., 75 tys. km, czerwony, 5-drzwiowy, gara
żowany, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, RM, stan 
idealny, -15.100 zł. Wrocław, tel. 071/317-79-55,0606/25-34-13 
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1400 ccm, bordowy metalic. 
5-osobowy, oszklony, poduszka pow., wspomaganie, zarejestro
wany jako ciężarowo-uniwersalny, kupiony w polmozbycie, - 
27.600 zł. Borowa Oleśnicka, tel. 071/315-73-55,0607/85-16-74 
CITROEN BERLINGO, 1998 r„ 103 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, kupiony w salonie, I właściciel, pełna dokumentacja, 
książka serwisowa, faktura VAT, centralny zamek, przyciemnia
ne szyby, inst. gazowa, atest na auta ciężarowe, 5-osobowy, 
opony zimowe, - 26.000 zł. Piechowice, tel. 0605/73-27-57, woj. 
jeleniogórskie
CITROEN BX, 1984 r., 1400 ccm, czerwony, el. otw. szyby, - 
1.500 zł lub zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 062/751-33-55 
CITROEN BX, 1986/88 r„ 34 tys. km, brązowy, RO, el. otw. 
szyby, centr. zamek, - 2.500 zł. Wrocłaiy. tel. 364-46-74 
CITROEN BX KOMBI, 1988 r., 96 tys. km, 1360 ccm, czerwo
ny, relingi dachowe, alarm, stan idealny, - 7 500 zl lub zamienię 
na Fiata Temprę, z 1992 r. albo Opla Vectrę. Wrocław, tel. 071/ 
341-42-48
CITROEN BX, 1988 r., 1400 ccmi, benzyna, bordowy, kataliza
tor,-el. otw. szyberdach, - 5.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Żary, tel. 0606/44-91-43
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, białfrpo remoncie blacharki, 
ekonomiczny, stan dobry, - 4.200 żł. Wałbrzych, tel. 074/ 
847-76-72 «,
CITROEN BX, 1990 r.,1400 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, na białych tablicach,.- 2.000 zł. Chojnów, tel. 0604/ , 
31-95-85
CITROEN BX GTI, 1990 r„ 1900 ccm, benzyna, czerwony, peł
ne wyposażenie, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0607/84-88-90 
CITROEN BX, 1991 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, bez wypadku, po remoncie zawieszenia, udokum. po
chodzenie, stan b. dobry, - 8.500 zL Lubin, tel. 076/749-61-48 
CITROEN BX, 1993 r., 93 tys. km, 1900 ccm, benzyna, grafito
wy.metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alarm, alum. felgi, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 
9.800 zł. Jasień, tel. 0600/60-19-74, woj. zielonogórskie 
CITROEN BX TGE, 1994 r.. 165 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
zielony metalic, inst. gazowa, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. 
szyby, ciemne szyby, sprowadzony w całości, -13.200 zL Ja
sień. tel. 0601/20-67-05 '
CITROEN BX SKŁADAK, 1996 r.. 130 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, biały, po przeglądzie techn., RO + głośniki, zadbany, -
7.000 zł. Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec, tel. 0606/ 
23-96-53 .
CITROEN CX, 1981 r.,'170 tys. km, 2500 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, stan b. dobry, nowy lakier, welurowa tapicerka, el. 
oNv. szyby, szyberdach el, - 6'000 zł. Wrocław, tel. 0604/80-82-66 
CITROEN CX, 1985 r„ 165 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały., 
nowy model, stan b. dobry, - 5.400 żł! Wrocław, tel. 071/ 
357-38-24.0603/31-62.05'
CITROEN CX KOMBI. 1987 r„ 200 ty s /k m . ?5Ó0 ccm. diesel, 
srebrny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, po remoncie sit 
nika. - 4.700 zł. Kłodzko, tel. 0602/65-71-05 - 
CITROEN EVASłON, 1997 r., 64 fys. km, 2000 ccm, Wtrysk,

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

silników * gwarancja, faktura VAT
5 6 ^ 1 ^ W r o c l a w ^ D ł u g o l £ k a _ u L S £ a c e r o w a 2 JJ e l ; / f a x ^ 0 7 1 ^ 1 ^ 2 £ 7 2 j >0 9 < H > 5 £ 9 ^ 9 6

P O N T I A C ,  F O R D ,  G M ,  C H R Y S L E R , J E E P

Diagnostyka komputerowa 
naprawy główne i bieżące 

wymiany oleju 
w skrzyniach i silniku 

N 1 S K C M E  C E W y S  

szyby, blachy, części zamienne I

serwis
autoczęsci
do samochodów

europejskich
Wrocław, uL Rakietowa 31, tel./fax (071) 373-78*35, tel. 0602̂ >I-34-75

c z y n n y r  p n .  - p t .  8 . 0 0 - 1 6 . 0 0  
j d .  m ks o b .  9 . 0 0 - 1 3 . 0 0 ]

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 10 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 8.06.2001

http://www.auton.pl


Autoryzowany Dealer 
CITROEN

A
Vega C ar

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 
czę śc i 8 4 0 - 20 - 16  
k o m i s  8 4 2 - 5 5 - 5 0
SKUP-SPRZEDAŻ-ZAMIANA
Profesjonalny serwis, przeglądy techniczne 
r o b o t y  b la c h a rs k o -  . la k ie r n ic z e  
be zg o tó w ko w e  ro z lic z e n ia  szk ó d

Zamień swój stary 
samochód ną 

nowego Citroena!

CITROEN C-151.8 D 1996-13,500 zł
5 osobowy

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 TWINGO 1.2 1996-17,400 zł
Salon, RM, stan bdb
FIAT BRAVA 1.4 1997-23,400 zł
1 właściciel, salon, poduszka powietrzna, alarm, RM
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 706 1996-11,200 zł
1 właściciel, srebny metalik
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, A^S, 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

ommiit Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka, szyberdach 
P O S I A D A M Y  W  O F E R C I E  W I E L E  IN N Y C H  S A M O C H O D Ó W  W  A T R A K C Y J N Y C H  C E N A C H

ADF AUTO I F I I I A I  T I  ADF AUTO

granatowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, RO, el. otw. 
szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, relingi dachowe, - 
35.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
CITROEN S A X 0 ,1997/98 r., 25 tys. km, 1000 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow, - 18.200 zł. Gostyń, tel. 
065/572-17-29,0601/46-70-08.
O  CITROEN SAX0, 1998 r., 1100 ccm, czerwony, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, 
radioodtwarzacz stereo, stan idealny, >18.900 zł. 
„AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01032271

CITROEN SAXO EXCLUSIVE, 1998 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, welur, obrotomierz, -17.500 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/593-07-38,0606/61-60-42 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 8 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
żółty, 4-drzwiówy, wspomaganie kier., RO, atrakc. wygląd, spro
wadzony w całości, -24.000 zł lub zamienię. Głogów, tel. 076/ 
835-22-50,0601/18-67-66
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1000 ccm, srebrny

talie, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, bez wypadku, 
stan b. dobry, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-26 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 124 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, poduszka, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alum. felgi, stan idealny, -18.800 zl. Wrocław, tel. 0601/79-25-64 
O  CITROEN XANTIA, 1996 r., 1600 ccm, bordowy, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., alarm, immobilizer, weluro
wa tapicerka, stan idealny, - 21.900 zł. „AU* 
TO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/ 
85-15-55 01032131

CITROEN XANTIA KOMBI. 1996 r., 86 tys. km, 11110 ccm, zie
lony metalic, instal. gazowa, welur, wspomaganie, zawieszenie 
hydro, poduszka pow, - 28.500 zł lub zamiana na tańszy lub 
uszkodzony. Gromadka, tel. 076/817-22-67 
CITROEN XANTIA KOMBI, 1997 r., 2000 ccm, 16V, granatowy 
metalic, ABS, airbag, el. otw. szyby, oryginalne radio z CD, hak, 
centr. zamek + pilot, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-74-08 
CITROEN XANTIA, 1997 r., 41 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebr
ny metalic, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, ABS, immo-

TŁUMIKI
k a t a l i z a t o r y  i  z ł ą c z a  e l a s t y c z n e

Wrocław, ul Borowska 252, tel. 336-81-01
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, dodatkowe światło *stop', 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, -17.500 zł (zwolnienie z  opła- 

J k  skarb.) lub zamienię na tańszy. Oleśnica, tel. 071/314-37-31 
godz. _ 18,071/398-87-49 po godz. 19 

CITROEN SAXO, 1998/99 r., 30 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. 
zamek, pilot, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, w kraju 
od 2 mies., stan b. dobry, - 21.500 zł (kupujący nie płaci podat
ku). Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
CITROEN SAXO, 2000 r., 1500 ccm, diesel, kolor wiśniowy 
metalic, 4-drzwiowy, - 27.400 zł. Węgrowiec, tel. 067/262-72-13 
CITROEN VISA, 1981 r., 126 tys. km, 1700 ccm, diesel srebr
ny, stan silnika b. dobry, - 2.600 zl. Lubsko, tel. 068/372-28-28, 
372-48-52,0607/34-91-19
CITROEN XANTIA, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
el. reg. lusterka i szyby, ABS, centr. zamek, wspomaganie, - 
12.000 zł. Siechnice, tel. 0606/53-05-75 
CITROEN XANTIA SX, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy, ABS, dodatki, hydraulika w b. dobrym stanie; 
zadbany, serwisowany, nowy tłumik, tarcze, klocki, po wymia
nie oleju, - 15.200 zł. Wrocław, tel. 071/365-54-91, 0501/ 
25-96-46
CITROEN XANTIA, 1995 r., 65 tys. km, 1800 ccm, srebrny me-

bilizer, RM Code, centr. zamek, alarm z pilotem, wspomaganie, 
aktywne zawieszenie, hak, 2 pod. powietrzne, • 33.700 zł lub 
zamienię na busa do 22.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-70-64 
O  CITROEN XANTIAII, 1998 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 

16V, srebrny metalic, klimatyzacja automatycz
na, el. otwierane szyby, podłokietnik, 4 poduszki 
pow., welurowa tapicerka, stan dobry, • 34.000 
zl. Wrocław, tel. 0607/08-81-84 010ć$01

CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, automatic, 
klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, - 9.800 zł. Głogów, 
tel. 0602/35-09-58
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, + gaz, zloty, el. otw. szyby, 
zadbany, - 9.900 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
O  CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6, granatowy 

metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
siedzenia, otw. dach, immobilizer, centralny za
mek, okazjal, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
349-33-75,0602/60-76-35 01032041

CITROEN XM, 1991 r., 2100 ccm, dieseł, zielony metalic, peł
ne wyposażenie, skóra, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, centralny zamek, w kraju od 1995 r, • 14.500 
zł. Wrocław, tel. 0605/72-72-20

Cifroeń dla każdego Polaka 
Citroen w Ąuło Planie 

to Oszczędność Komfort I Tradycja
Citroen Polska przedstawia nową, fabryczną ofertę zakupu samochodów. Łą
czy ona promocję cenową: samochód z silnikiem diesla* w cenie wersji z sil
nikiem benzynowym i rewolucyjną formę finansowania - Citroen Auto Plan. 
Raty zaczynają się jui od 115,00 złotych miesięcznie**, bez konieczności wy
sokiej pierwszej wpłaty i bez wymogów określających zdolność kredytową. 
|Qient, który otrzymał samochód za pośrednictwem Auto Planu zawsze ko
rzysta z aktualnych promocji producenta, np. nasi klienci, którzy w danej 
chwili odbierają samochód w naszym systemie wybierając wersję diesla w ce
nie wersji benzynowe!, mogą przez 3 lata nie płacić za paliwo ***. Dodatko
wo zapraszamy na urlop w kurortach Orbisu**** na koszt Auto Planu.

TRADYCJA
Citroen na  rynku 

motoryzacyjnym od 1900 r. 
O rb is  na [starczy 

tour-operator w  Polsce

OSZCZĘDNOŚĆ

N iska  rata  
N b ld  koszt eksploatacji 

samochodu

KOMFORT
Bez zaświadczeń o  dochodach 

Francuski smak

Auto
P L A N

* dotyczy modelu Saxo
•* plan połówkowy (oferta ograniczona)
•** wg. średnich cen ołefu napadowego - 2,52 zł/l,

benzyny 95 bp 3.44 zł/l, przy rocznym przebiegu 7.000 km 
•••• po odbiorze samochodu

CITROEN XM, 1991 r., 165 tys. km, 2000 ccm, biały, ABS, cen
tralny zamek, pełne wyposażenie elektryczne, I właściciel w 
kraju, sprowadzony w całości, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
53-14-96
CITROEN XM, 1993 r., 149 tys. km, bordowy metalic, pełne 
wyposażenie, automatic, alum. felgi, nowe opony, sprowadzo
ny w całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, zadbany, -13.500 
zł. Legnica, tel. 076/866-46-74
CITROEN XSARA, 1997 r., 46 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka pow., 
centr. zamek, immobilizer, reg. kierownica, el. reg. lusterka, 
garażowany, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, - 28.500 
zł. Żarów, tel. 074/858-97-47
CITROEN XSARA VTS, 1998 r., 120 tys. km, 1800 ccm. zielo
ny, bezwypadkowy, serwisowany, I właściciel, • 31.000 zl. War
szawa, tel. 0501/26-24-22
CITROEN XSARA, 1998 r., 72 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, serwisowany, ABS, poduszka pow., central
ny zamek, wspomaganie kier., alarm, radio, - 25.200 zł. Go
styń, tel. 0605/72-56-22
CITROEN XSARA KOMBI, 1998 r., 1400 ccm. niebieski meta
lic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, 
książka serwisowa, kupiony w Polsce, • 25.800 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-30-46 po godz. 20,722-62-92 w godz. 8-18,0603/ 
13-68-14
CITROEN XSARA, 1998 r., 69 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, pełne wyposaże
nie elektr., welurowa tapicerka, RM, - 25.000 zł. Turek, tel. 063/ 
278-02-31
CITROEN XSARA, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek * 
pilot, halogeny, wspom. kierownicy, reg. kierownica, kodowany 
zapłon. RO, - 27.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-92-57 do 
godz. 15.30,074/840-60-10
CITROEN XSARA, 1998 r., 19tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny, sprowadzony z Francji, pełne wyposażenie, • 30.000 zł 
Wrocław, tel. 071/368-16-99
CITROEN XSARA, 1999 r„ 35 tys. km. 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, wspomaganie kier., alum. felgi, cenfr. zamek, 
30.000 zł. Bralin, tel. 062/781-26-27,0607/35-01-30 
CITROEN XSARA; 2000 r., 9 tys. km, 1900 ctm, wiśniowy me
talic, klimatyzacja, el. dodatki, wspomaganie kier., poduszki 
pow., ABS, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, kpi. dokumenta
cja ♦ książka gwarancyjna, - 41.500 zł. Mielno, tel. 0608/ 
62-36-46

Im e c h a n i k a  p o j a z d o w a i
N A P R A W A

C I T R O E N
I W rocław , u l. O żyn o w a  46 
|_______ te l. 339-89-18_______|
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r„ 15 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, klimatyzacja, poduszki pow., wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM,ABS, halogeny, 
komputer pokładowy, - 54.000 zł. Milicz, tel. 071/383-11-36, 
0603/56-34-07
CITROEN ZX, 1991 r., 14 tyś. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, radio, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, centr. za
mek, alarm, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-20-66 
CITROEN ZX, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 2-drzwiowy, wspomaganie, el. otwierany szyberdach, 
alum. felgi, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, -11.000 zł. 
Karpacz, tel. 0605/61-08-35
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, granatowy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, serwisowany, RM, bez wypadku, w kraju 6 mie
sięcy, zadbany, - 9.700 zł lub zamienię na diesla albo Turbo D. 
Oława, tel. 071/313-45-75
CITROEN ZX, 1992 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony 01.2001 r., kpi. dokumentacja, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, hak, 5-drzwiowy. 
RO z RDS, stan b. dobry, - 9.500 zł. Szprotawa, tel. 068/ 
376-74-84
CITROEN ZX, 1993 r., 80 tys. km, 1700 ccm, srebrny, elektr. 
otw. szyby i reg. lusterka, klimatyzacja, alum. felgi, halogeny, - 
10.000 zł. Wrocław, tel. 0603/64-36-86 
CITROEN ZX, 1993 r., 123 tys. km, 1900 ccm, diesel, granato
wy, 5-drzwiowy, el. reg. szyberdach, wspomaganie kier., spro
wadzony w całości, • 13.600 zł. Legnica, tel. 0606/12-64-53 
CITROEN ZX, 1993 r., 144 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy, kompl. dokumentacja, 5-drzwiowy, sprowadzony w cało
ści, w kraju od mies., el. otw. szyby, zarejestrowany, -10.600 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 076/887-86-15 
CITROEN ZX, 1993 r. pełne wyposażenie elektr., wspomaga- 
nie, stan idealny, -11.500 zł lub zamienię. Mojesz, woj. jelenio
górskie, tel. 0502/67-28-28

f  C I T R O E N  V
J l .  A U T O - S E R W I S

- naprawy główne i bieżące
- diagnostyka siln ików  $
- diagnostyka układów £
hydraulicznych n

- regeneracja kul £
- geometria zawieszenia
MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY KARTĄKREDYTOWĄ 
Wrocław, ul. Betonowa 1 

tel. 071/372-87-37

Autoeroert SAMOCHODY UŻYWANE
Prow adzim y akup używ anych: C inquecento, Salcento , Punto, Uno, 

takie i  nierozliczonym kredytem Fiat Bank Polska

Przy zakupie samochodów używanych oferujemy równiet - ? 
Pakietowe ubezpieczenia AC, OC, NW od 5.9%

m arka poj. silnika rok cena  P LN
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S

ALFA ROME01471.6 TS DISTENCIVE 1600 2001 65.000
ALFA ROME0156 2500 1998 63.000
LANCIA KAPPA 2.4 LX 2400 1998 49.900
FIAT MAREA WEEKEND 10016V SX (2 SZT.) 1600 2000 49.900
FIAT PUNT01.1 SOLE 3D 1100 1999 21.900
FIAT PUNT01.1 SOLE 3D (3 SZT.) 1200 1999 20.000
FIAT PUNT012 (6 SZT.) 1200 2000 28.900
FIAT PUNTO 55S 1100 1998 18.300
FIAT PUNT01.9 D 1900 2000 36.680
FIAT BRAV01.6 KAT 1600 1996 19.600
FIATUN045FIRE 1000 . 1994 8.550
CINOUECENTO 899 MAOUILLAGE 900 1995 11.500
FSO-WARSZAWA POLONEZ CAR01.6 1600 1997 8.550
FSO POLONEZ CARO 1600 1995 4.410
POLONEZ ATU 1.6 1600 1996 5.580
DAEWOO ESPERO CD 1800 1996 16.500
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
FIAT SEICENTO S 900 2000 20.200

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 H'Mi.iHlil.M.li.1.11

CITROEN ZX, 1993 r., 1800 ccm, kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, 
pełne wyposażenie, -13.000 zł lub zamienię. Ostrzeszów, tel. 
062/791-41-66
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., klimatyzacja, wspo
maganie kier., immobilizer, el. reg. reflektory, welurowa tapicer
ka, RM + pilot, halogeny, książka serwisowa, zadbany, -18.000 
zl. Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
CITROEN ZX, 1996 r„ 67 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, RM oryginalny kodowany, immobilizer, wspomaga
nie, tylne szyby uchylane, książka serwisowa, zdjęcia do wglą
du, kpi. dokumentacja, -16.200 zł. Legnica, tel. 0604/78-91-81, 
0604/78-92-73
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

DACIA
DACIA 1300, 1981 r., 92 tys. . km, 1300 ccm, biały, pierwszy 
właściciel, stan techniczny dobry, w ciągłej eksploatacji, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 332-37-23
DACIA 1300,1981 r., 1300 cćm, niebieski, po wymianie sprzę
gła, zarejestrowany, hak, dodatkowe światło .stop*, - 750 zł. 
Wrocław, tel. 071/391-95-06
DACIA KOMBI, 1990/91 r., 61 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ja- 
snopopielaty, 5-biegowy, plastikowe nadkofo, wyłącznik zapło
nu, dodatkowe światło .stop*, po remoncie silnika, sprzęgła, 
hamulców, zadbany, nie wymaga napraw, przegląd do 01.2002 
r, • 3.200 zł lub zamienię na mniejszy. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-27-41
DACIA 1310.1991 r., 5 tys. km, 1300 cćm, benzyna, wiśniowy,

P R O M O C J A

Oferta specjalna dla ROLNIKÓW

Matiz już od 21 808,* zł* 
Lanos od 27 648,- zł* 

Polonez od 23 040,-z ł* -
* c e n a  d la  ro ln ik ó w , o s ó b  lu b  f i r m  z w ią z a n y c h  z  ro ln ic tw e m  

p o  u w z g lę d n ie n iu  m o ż liw y c h  u p u s tó w

Spolmot-5 Spółka z o.o. 
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 34 

tel. 071 398-30-88, fax 314-21-04 
e-mail: spolole@dcs.daewoo.com.pl

D.H. ‘Kam eleon" parter, Wrocław, ul. Szewska 6/7, tel. 071/78 51 908; 
H iperm arket "Carrefeur"pasaż handlowy, Wrocław, ul. Hallera 52, 
tel. 071/78 31 727; M a k ro  Cash &  Curry Bielany Wrocławskie (nie wy
magana karta Makro), tel. O 608 19 26 36; Centrum H andlow e  

' "K o ro n a "  ul. Krzywoustego 126, Wrocław, tel. 071/350 11 90

8.06.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 11

mailto:spolole@dcs.daewoo.com.pl


AC i OC może być tańsze!
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ważne 0C  i zielona karta, po remoncie silnika i zawieszenia, 
nowe opony, przegląd do 02.2002r, nowy układ hamulcowy i 
wydechowy, R0, nowe tablice rejestracyjne, - 2.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/323-49-99

DAEWOO
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 81012861

DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, zielony, kli
matyzacja, el. lusterka, el. szyby, stan b. dobry, - 12.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50.0601/55-20-45,55-20-51 
DAEWOO ESPERO GUC, 1996 r., 126 tys. km. 1500 ccm, 16V, 
OOHC, 90 KM, szarozielony metalic, el. otw.-szyby, centr. za
mek, el. reg. i podgrzewane lusterka, halogeny, RO + 4 głośni
ki, opony letnie i zimowe, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, 
kupiony w salonie, serwisowany, -16.000 zł. Długołęka, tel. 071/ 
315-76-70,0603/50-82-95
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 93 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czarny, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, wspomaganie 
kier., ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
klimatyzacja, poduszka powietrzna, oznakowany, • 13.500 zł. 
Lubin, teł. 076/846-82-06
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy meta
lic, przegląd do 11.2001 r.. atrakc. wygląd, zadbany, serwiso
wany, alarm, immobilizer, bagażnik dachowy, 4 opony (gwaran
cja), RM, el. otw. szyby x 4, el. reg. i podgrzewane lusterka, 
faktura zakupu, stan b. dobry, pilne, -16.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-43-70,0608/09-65-36

RM, alarm + pilot, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, 
faktura VAT,-16.000 zł. Wrocław, tel. 0605/78-33-65 . 
DAEWOO LANOS, 1998 r.,61 tys. km, 1500 ccm, ciemnozie
lony metalic, centralny zamek, alarm, RM, -18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-94-32
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 43 tys. km, 1500 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., RO, dzielona tylna kanapa, ser
wisowany, na gwarancji, zadbany, właściciel niepalący, stan ide
alny, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-31-39 po godz. 16,0606/ 
48-91-65
DAEWOO LANOS S, 1998 r.. 50 tys. km, 1498 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek+pilot, alarm, 
RO, gwarancja, -18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/75-12-27 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 20 tys. km, srebrny, alarm, central
ny zamek, I właściciel, - 24.000 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
DAEWOO LANOS SE, 1999 r., 19 tys. km. 1500 ccm, 16V, srebr
ny, sedan, drewno, pełne wyposażenie elektr. oprócz klimaty
zacji i ABS, alarm, halogeny, alum. felgi, opony zimowe, stan 
idealny, kupiony w salonie, na gwarancji, - 22.500 zł. Leszno, 
tel. 065/526-82-46,0601/72-61-70 
DAEWOO UNO S, 1999 r., 30 tys. km, 1500 ccm. DOHC, srebr
ny metalic, sedan, - 24.900 zł. Lubin, tel. 0607/26-34-44 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 72 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, czer
wony, instal. gazowa, I właściciel, z salonu, gwarancja, RO, 
zegarek, - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/40-59-37 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 68 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony, 3-drzwiowy, wspomaganie, alarm + pilot, RM, bez wy
padku, serwisowany stan b. dobry, na gwarancji, faktura VAT, -
19.000 zł. Wrocław, tel. 0605/78-33-65 
DAEWOO LANOS SEDAN. 1999 r., 5 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny metalic, na gwarancji, stan b. dobry, -18.300 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/311-76-51 
DAEWOO LANOS HB, 1999/00 r„ 30 tys. km, 1500 ccm, f6V,

i SERWIS DAEWOO ACS-ROCARo

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

DAEWOO ESPERO. 1996 r.. 69 tys. km, 1500 ccm, 16V, wtrysk, 
bordowy metalic, moc 90 KM, immobilizer, 4 halogeny, w tym 2 
soczewkowe, RM, panel, serwisowany, pełna elektryka, alarm, 
faktura zakupu, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, • 16.000 zł 
(możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/665-14-99 
DAEWOO ESPERO, 1997/98 r., 28 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
zielony metalic, serwisowany, el. otw. szyby, wspomaganie, 
alarm, RM, stan b. dobry, - 21.200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
373-17-78,0608/47-97-81
DAEWOO ESPERO GLX, 1998/99 r., 48 tys.. km, 1500 ccm, 
DOMC, bordowy metalic, el. otw. szyby, podgrzewane, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, wspomaganie, reguł, fotel kierowcy, ku
piony w salonie, I właściciel, stan b. dobry, • 20.500 zł. Wro
cław, tel. 071/788-17-87 po godz. 20,0600/54-30-30 
DAEWOO LANOS, 1997 r., 64 tys. km, 1500 ccm, fioletowy, 
wspomaganie, pierwszy właściciel, immobilizer, instalacja ga
zowa, centralny zamek, alarm, -16.000 zł. Kraków, tel. 0503/
10-45-43
DAEWOO LANOS, 1997/98 r„ 25 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, 5-drzwiowy, I właściciel, garażowany, bez wypadku, immo
bilizer, RM-panel, blokada skrzyni biegów, zarejestrowany do 

, 2003 r., stan idealny, - 20.000 zł. Legnica, tel. 076/856-47-81 
DAEWOO LANOS SEDAN, t998 r, 1500 ccm. bordowy meta- 

• lic, kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie, RM z panelem, 
serwisowany, bez wypadku, stan b dobry, -17.800 zł lub za-' 
mienię na mniejszy. Legnickie Pole, tel. 076/858-23-06,0607/
04-3§-05 • .
DAEWOO LANOS, 1998 r„ 80 tys. km| 1600 ccm, OOHC.fiole- 
towy, 5-drzwiowy, gwarancja, poduszka pow., centr. zamek, im
mobilizer, blok. skrzyni biegów, nowe opony - 21.000 zł. Lubin, 
tel. 0603/18-29-93
DAEWOO LANOS, 1998 r., 44 tyś. km, 1500 ccm, srebrny, zde
rzaki w kolorze nadwozia, RO Blaupunkt, 4 głośniki, halogeny, -
17.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-40-78.0501/62^39-30 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w kolorze'nad
wozia, I właściciel, serwisowany, stan idealny, - 24.000 zł lub 
zamienię na mniejszą pojemność. Lubin, teł. 076/848-56-50 w 
godz. 7-15,076/846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 40łys. km, 1500 ccm; zie
lony metalic, kupiony w kraju, bez wypadku, immobilizer, wspo
maganie, RM, gł. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, -19.400 
zł lub zamienię. Strzelin, teł. 071/392-38-47,0602/86-94-12 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm. 16V, srebrny 
metalic. 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. otw. 
szyby, reg. kierownicy i świateł, - 21.000 zł. Świdnica, tel. 074/
853-62-50
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 79 tys. km, 1500 ccm, bor
dowy metalic, 4-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, RM, alarm, wspom. kierownicy, inst. gazowa, listwy bocz
ne, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, b. oszczędny, -19.800 
zł. Wałbrzych, teł. 074/842-65-93 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski, 3-drzwiowy, po wymianie oleju, filtrów i akumulatora,

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 LANOS, 1999/00 r., 24 tys. km, 1500 ccm. 16V, srebr
ny metalic, na gwarancji, I właściciel, wspomaganie kierownicy, 
poduszka powietrzna, immobilizer, alarm, radio z panelem, stan 
b. dobry, • 25.000 zł. Radziechów, gm. Zagrodno, tel. 076/ 
877-38-05
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999/00 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
16V, butelkowy metalic, wspomaganie, RM, poduszka pow., I 
właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, garażowany, kpi. doku
mentacja, welurowa tapicerka, alarm, zadbany, stan b. dobry, •
21.800 zł. Złotoryja, tel. 076/877-57-66 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 14 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, - 22.500 zł. Grabów, tel. 062/730-53-23,0601/70-2502 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 30 tys. km, 1500 ccm, ciemnozie
lony metalic, katalizator, immobilizer, dzielone tylne siedzenia, 
wspomaganie kier, - 25.000 zł. Jelenia Góraf tel. 0601/56-07-12 
DAEWOO LANOS, 2000 r.. 10 tys. km, 1500 ccm, DOHC, ciem
nozielony metalic, 5-drzwiowy, na gwarancji, kupiony w salo
nie, immobilizer, -27.500 zł. Nysa, tel. 0604/29-14-84 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 10 tys. km, zielony, 5-drzwiowy, I 
właściciel, kupiony w salonie, - 25.000 zł lub zamienię na Polo
neza. Wrocław, {el. 0502/24-53-42 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 1500 ccm, benzyna, Srebrny meta
lic, 5 drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm 
+ pilot, poduszka powietrzna, RM, stan b.;dobry, na gwarancji, -
29.000 zł. Wrocław, tel.0600/28-82-79 '
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 28 tys. km, 800 ccm, czerwony, RM,

, Mini-Lock, srebrne zderzaki, listwy na drzwi, owiewki, opony 
zimowe, zadbany, gwarancja, -17.800 zł lub zamienię na Citro
ena Beriingo. Wałbrzych, tel. 074/848-24-77 
DAEWOO MA11Z, 1999 r., 12 tys. km, 800 ccm, czerwony, po
duszka pow. kier., centr. zamek, pilot, szyberdach, el. otw. szy
by, 4 zimowe opony + felgi, pokrowce, RO, I właściciel, stan 
idealny; serwisowany, na gwarancji, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/78*65-25
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 23 tys. km, 800 ccm, niebieski me
talic, kupiony w salonie, centr. zamek, tylna wycieraczka, el. 
otw. szyby, wspomaganie kier., boczne listwy, zderzaki w kolo- - 
rze nadwozia, -17.300 zł (możliwe raty). Wrocław, teł. 315-13-47 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, zielony metalic, bez wy- ■ 
padku, kupiony w salonie, RM, stan b. dobry, -17.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-50-71 ‘
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 15 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, serwisowany, RO, alarm, immobilizer, listwy drzwiowe, stan 
b. dobry, możl. raty, -17.200 z). Zawonia, tel. 071/312-91-79 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999/00 r., 6 tys. km, 800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, spoiler 
tylny, przyciemniane szyby, radioodtwarzacz, bez wypadku, 
garażowany, -19.800 zł lub zamienię na większy, do 1600 ccm. 
Jawor, tel. 076/870-25-16
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 30 tys. km, 800 ccm, czerwony, 
poduszka pow. kierowcy, alarm, RM z panelem, listwy boczne 
nadwozia, dywaniki, pokrowce, opony zimowe, garażowany,
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serwisowany, lakierowane zderzaki, zegar, eł. reg. reflektory, •
18.500 zł lub zamienię na Audi B4 do 25.000 zł z dopłatą. Wał
brzych, teł. 074/846^13-86,0604/64-26-29 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r.,14 tys. km, 800 ccm, złoty 
metalic, pełny wtrysk, stan b. dobry, zadbany, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer + alarm, RO Daewoo, 
wszystkie nadkola plastikowe, listwy boczne, zegarek, komplet
na dokumentacja, serwisowany, na gwarancji, -19.900 zł. Wro
cław, tel. 795-49-08 dom (7-10 i 19-22), 343-52-88 wewn. 41 
(10-18)
DAEWOO MATIZ LIFE, 2000 r., 3 tys. km, 800 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, na gwaranqi, garażowany, blokada skrzyni 
biegów, immobilizer, przyciemniana przednia szyba, • 19.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-50-79 
DAEWOO MATIZ VAN, 2000 r., 24 tys. km, 800 ccm, złoty me
talic, kupiony w salonie, homologacja, zderzaki w kolorze nad
wozia, radio, kpi. dokumentaqa, faktura, • 17.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-04-31,0603/86-83-58
DAEWOO MATIZ TOP, 2000 r., 24 tys. km, 800 ccm, złoty me
talic, ABS, 2 pod. powietrzne, 3 .stop’ , regulacja świateł, immo
bilizer, zegarek, centr. zamek, klimatyzacja, wspomaganie, el. 
otw. szyby, tylna wycieraczka, lotka, - 25.500 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-62-97
DAEWOO NEXIA, 1995 r„ 81 tys. km, 1500 ccm, czerwony. 
ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, I 
właściciel, garażowany, zadbany, możliwość rat, • 14.600 zł lub 
zamienię. Bojanowo, tel. 065/545-67-45 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1995 r., 65 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
biały, 4-drzwiowy, 5-biegowy, reguł. wys. mocowania pasów, 
rozkładana tylna kanapa, RM, el. reg. reflektory, kupiony w sa
lonie, zadbany, stan idealny, • 12.900 zł. Strzelin, tel. 071/ 
392-06-55
DAEWOO NEXIA GL, 1996 r., 55 tys. km, 1500ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, - 13.000 zł lub zamienię na Daewoo 
Nubirę, 1999/2000 r., dopłacę. Wrocław, tel. 071/348-57-00 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka pow., ABS, centr. 
zamek + pilot, alum. felgi, opony zimowe, kupiony i serwisowa
ny w salonie, • 15.500 zł. Legnica, tel. 0604/62-61-24 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r;, 81 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, im
mobilizer, el. reg. lusterka, kupiony w salonie, radio, -15.200 zł. 
Lubin, teł. 076/847-11-70
DAEWOO NEXIA GL, 1996/97 r„ 80 tys. km, 1500 ccm, El, - 
żółty, bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel, z salonu w Polsce, 
homologacja, katalizator, immobilizer, oznakowany, napinacze 
pasów, konserwacja, RO Daewoo i 4 głośniki, -13.200 zł. Wał-. 
brzych, tel. 074/846-50-97,0606/26-49-99 
DAEWOO NEX!A SEDAN, 1997 r., 86 tys. km, 1500 ccm, gra
natowy, el. otw. szyby (4), II właściciel, RO, stan b. dobry, • 15.200 ’ 
zł. Kępno, tel. 062/781-44-74
DAEWOO NEXIA GL, 1997 r., 35 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, kon
serwacja, kpi. dokumentacja, oznakowany, I właściciel, alarm, 
immobilizer, - 14.900 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 0601/
70-49-87
DAEWOO NEXIA SEDAN GLE, 1997 r., 53 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, wspomaganie, 4 el. otw. szyby, centr. 
zamek + pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, halogeny, katali
zator, 4-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, el. reg. świateł, 4. 
zagłówki, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 13.800 zł. 
Turek, tel. 063/279-93-46 w godz. 8-18,0600/32-11-44 
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 31 tys. km, 1500 ccm, OHC, wiśnio
wy metalic, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., alum. felgi, 
zimowe koła, alarm, centr. zamek, ei. otw. szyby, halogeny, kon
serwacja, zadbany, książka serwisowa, RM, nowy ukł. wyde
chowy, bagażnik dachowy, amortyzatory przednie Monroe, •
15.300 zł. Wrocław, tel. 071/362-17-33 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997/98 r., 45 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, niebieski, 5-drzwiowy, I właściciel, garażowany, centr. 
zamek, immobilizer, serwisowany, książka gwarancyjna, stan

b. dobry -14.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-45-66 po 
godz.15,0502/35-64-99
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997/98 r., 30 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, biały, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 
Tytan-Lock, RO, -13.800 zł. Zielona Góra, tel. 068/327-81-74, 
0606/96-56-62
DAEWOO NUBIRA, 1997/98 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, zielono-czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, 
serwo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, po
duszka pqw., welurowa tapicerka, bez wypadku, I właściciel, 
zadbany, -21.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61
0  DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 1600 ccm kli

matyzacja, centralny zamek, alarm, 2 poduszki 
powietrzne, I właściciel, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/29-83-29 01031961

DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, el. re
guł. antena, reg. kierownica, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
373-82-59,0605/27-64-02
DAEWOO NUBIRA, 1998 r„ 42 tys. km, 2000 ccm, CDX, perto- 
woniebieski, pełne wyposażenie elektr., 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 tyś. km, 1600 ccm, zielo- 
no-granatowy metali, I właściciel, serwisowany, alum. felgi, dwa 
komplety opon, stan b. dobry, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/
785-76-72,0605/21-23-73
DAEWOO NUBIRA SX, 1998 r., 59 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor morski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, poduszka pow., RM, el. antena, welurowa 
tapicerka, halogeny, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny, - 22.500 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-63-77,0604/
83-26-46
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r„ 63 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, na gwa
rancji do 02.2002 r, • 24.500 zł. Długołęka, tel. 071/335-24-28 
DAEWOO NUBIRA II, 1999 r.. 17 tys. km. 1600 ccm. 16V, srebr
ny metalic, kombi, haomologacja naciężarowy, kpi. dokumen
tacja, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, relingi da
chowe, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, • 37.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 0601/75-09-10
DAEWOOTICO, 1994 r ' 70 tys., km, 800 ccm, platynowy meta
lic, oryginalny lakier i przebieg, kupiony w salonie, Obiegowy, 
katalizator, bez wypadku, Mul-T-Lock, oznakowany, zegarek* * 
dodatkowe światło „stopu”, pokrowce, nadkola, garażowany, stan,- 
b. dobry, - 8.800 zł lubzamienię. Złotoryja? tel. 076/877-53-31 
DAEWOO TICO, 1995 r., 69 tys. km, 800 ccm, srebrny, zadba
ny, - 9.200 zł. Lubin, tel. 076/846-08-91,0502/34-66-83 
DAEWOO TICO, 1996 r., 46 tys. km, 800 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, stan b. dobry, garażowany, zadbany; I właściciel, 
f-rą zakupu, bez wypadku, oryg. lakier, plastikowe nadkola, •
10.800 zł. Chałupki, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/ - 
819-91-93
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 64 tys. km, 800 ccm, zielony me-, 
talie, bez wypadku, serwisowany, zadbany, centr. zamek, 2 kom
plety opon, -10.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/30-79-67 
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 71 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, immóbiliżer, bez wypadku, zadbany, - 9.500 zł. 
Wrocław/teł.GTf/341-43>81,0601/98-85-77 ‘
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 33 tys. km, 800 cćm, niebieski, 
blokada dźwigni biegów, RM, pełna dokumentacja, bez wypad
ku, zadbany, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-37-40 
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 38 tys. km, 800 ccm, srebrny.me
talic, kupiony w salonie, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
radio, pokrowce, zadbany, stan b. dobry, -11.000 zł. Wrocław, 
tel.361-25-42
DAEWOO TICO, 1997 r., 40 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic,
1 właściciel, książka serwisowa, RM, immobilizer, bez wypad

ku, bagażnik, stan techn. b. dobry, faktura, -11.000 zł. Lubin, 
tel. 0601/59-55-43
DAEWOO TICO, 1997 r.. 50 tys. km, 800 ccm, wrzosowy meta
lic, kupiony w salonie, I właściciel, RO, serwisowany, zadbany . 
stan b. dobry, - 10.800 zł. Lubin, tel. 076/846-95-64, 06cJP
79-97-87
DAEWOO TICO SX, 1997 r.. 37 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, stan b. dobry, zadbany, pokrowce, RM, alarm, 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, konserwowany, plastiko
we nadkola, garażowany, kpi. dokumentacja, -12.500 zł. Wro
cław. tel. 071/789-93-04,0503/63-25-22 
DAEWOO TICO, 1997 r., 800 ccm, biały, I właściciel, serwiso
wany, immobilizer, nadkola, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, 
oznakowany, RO, przegląd do 2002 r., możliwość rat przez ko
mis, -11.100 zł. Wrocław, tel. 781-80-96,0501/23-85-32 
DAEWOO TICO, 1998 r., 17 tys. km, 800 ccm, ciemnozielony 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, stan b. dobry, -13.000 
zł. Jawor, tel. 076/870-30-60
DAEWOO TICO, 1998 r., 23 tys. km, 800 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, blokada skrzyni biegów, dod. światło stop, -11.900 zł. 
Lewin Brzeski, tel. 0777412-79-63,0605/82-10-21 
DAEWOO TICO, 1998 r., 44 tys. km, 800 ccm, benzyna, biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, konser
wacja, garażowany, nowe opony, bez wypadku, I właściciel, prze
gląd do 2003 r., stan idealny, - 13.400 zł. Lubań, teł. 075/ 
646-21-06 po godz. 18,0601/51-28-10 
DAEWOO TICO, 1998 r., 36 tys. km, 800 ccm, benzyna, nie
bieski, konserwacja, 4 nadkola, blokada skrzyni biegów, RM, 
pokrowce, stan b. dobry, sprzedam z  ratami, - 22.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/399-39-88
DAEWOO TICO, 1998rr, 49 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, immobilizer, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, oznakowany, RM, spoiler, -12.900 zł. Wrocław, tel. 0504/ 
91-89-89
DAEWOO TICO SX, 1999 r., 30 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
zielony, I właściciel, stan b. dobry, blokada skrzyni biegów, ga
rażowany, przegląd do 02.2002 r., zderzaki w kolorze nadwo
zia. -11 .800 zł. Trzebnica, tel. 071/387-20-45 
DAEWOO TICO SX, 1999 r., 25 tys. km, 800 ccm, ciemnozielo
ny metalic, kupiony W salonie, I właściciel, bogate wyposaże
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm+2 piloty, bagażnik da- f̂f 

■ chowy, zadbany, stan b. dobry; właśdcielniepalący, możliwość^ 
• rat przez komis, • 14.000 zł lub zamienię na Audi 80. Wrocław, 
tel. 786-7^22 w godz.18-21 ,'0502/93^87-33 ' -

DAIHATSU
DAIHATSU APPLAUSE, 1992 r., 1600 ccm, granatowy,
5-drzwiowy, 5-biegowy, el.otw. szyby, alarm + pilot, cent. za
mek, • 12.300 zł lub zamienię albo inne propozycje..Świdnica, 
tej. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
DAIHATSU CHARADE, 1982 r., 25 tys. km, 993 ccm, benzyna, 
czerwony, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 333-87-50 
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 999 ccm, ciemny metalic, stan 
dobry, po remoncie silnika, - 3.200 zł. Zawonia, tełr071/ 
312-81-50
DAIHATSU CHARADE G-^. 1984/86 r., 993 ccm, diesel 3 szL, 
3- i 5-drzwiowe, 5-biegowe, oszczędne, o k .4 1/100 km ON, ni
skie opłaty, zapewniam serwis • 3.500-4.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 1000 ccm, turbo E szyberdach, 
3-drzwiowy, - 4.500 zł. Wołów, teł. 071/389-20-44 
DAIHATSU CHARADE G-102S, 1990 r., 138 tys. km. 1300 ccm, 
EFi, 16V, czarny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, mały samo
chód z dużą przyszłością oszczędny, ok. 6,51/100 km, zaj>ew- 
niam serwis, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE. 1991 r., 162 tys. km. 993 ccm, diesel,
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niebieski metalic, kupiony w Polsce, 5-drzwiowy, stan b. dobry, 
-10.900 z* Sobótka, tel. 071/316-27-64 

t u  DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 95 tys.. km, 993 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie w1traju| II właściciel, Stan techn. 
b. dobry, • 10.200 zl lub zamienię na Fiata.Temprę. Sulechów, 
tel. 068/385-62-48 po godz.15,0606/8040-41 
DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 116 tys. km, 993 ccm, benzy
na, biały, 3-drzwiowy, 6-biegowy, RO, oszczędny, w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, -10.500 zł. Wrocław, tel. 346-42-85 
DAIHATSU CHARADE, 1994 r., 91 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
wspomaganie kier., zadbany, centr. zamek, 4-drzwiowy, -13.500 
zł. Nowa Sól, tel. 0601/85-77-36,068/387-75-74

DODGE
DODGE CARAVAN, 1992 r., 55 tys. km, 2000 ccm, V6, bordo
wy metalic, I właściciel, klimatyzacja, sprowadzony w całości, 
pełna dokumentacja, alarm, ciemne szyby, tempomat, - 23.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-11-93,0608/14-51-01 
O  DODGE CARAVAN, 1996 r„ 90 tys. km, 3Ś00 ccm, 

zielony metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, 
poduszki pow/, markowe zabezpieczenie, okazjal, 
• 29.000 zł ♦ VAT, zdjęcia www.goldpol.com.pl/do* 
dge.htm. Wrocław, tel. 071/349-33-75, 0602/ 
60-76-35 01032031 

DODGE CARAVAN, 1996 r., 130 tys. km, 2900 ccm, kolor mor
ski metalic, stan b. dobry, szyberdach, 7-osobowy, ABS, welu
rowa tapicerka, radio, ciemne szyby, bez wypadku, - 39.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/01-88-84,0608/30-37-66 
DODGE GRAND CARAVAN VAN, 1992 r., 200 tys. km, 3300 
ccm, benzyna, fioletowy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. za
mek, el. otw. szyby, katalizator, poduszka pow., RM, - 23.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/444-15-96 po godz. 18,0606/80-02-48 
DODGE INTREPID, 1998 r., 3200 ccm, V6,24V, zielony meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, automatyczna i sekwen
cyjna skrzynia biegów, ABS, klimatronic, el. regulowane i podg. 
fotele, ukł. kontroli trakcji, poduszki pow, - 53.000 zł + cło. Świd
nica, tel. 0502/87-99-41

FIAT
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 01029781

FIAT 125p, 1971 r., 1500 ccm, niebieski, stan dobry, sprawny, - 
600 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0608/77-13-05 
FIAT 125p, 1972/89 r., 50 tys. km, czerwony, inst. gazowa, sil
nik, skrzynia biegów i fotele Poloneza, szyberdach, pasy bezwł., 
OC 50% zniżki, dużo nowych części, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/322-23-56
FIAT 125p, 1976 r., 130 tys. km, 1500 ccm, zielony, brak OC,
przeglądu, garażowany, hak, atrakc. wygląd, nowe opony, - 300
zł. Chocianów, tel. 076/818-43-84
FIAT 125p, 1977 r., 150 tys. km, 1500 ccm, żółty, stan dobry,
nowe opony - 500 zł. Karpacz, tel. 0609/08-19-81
FIAT 125p, 1978 r., 77 tys. km, 1500 ccm, brąz złocisty, stan b.
dobry, -1.000 zł. Świdnica, tel. 0502/29-46-55
FIAT 125p, 1979 r., 1500 ccm, czerwony, - 500 zł. Gniechowi-
ce, tel. 071/316-88-32
FIAT 125p, 1980 r., 63 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/328-20-90 
FIAT 125p KOMBI, 1980 r., kolor groszkowy, inst. gazowa, po 
remoncie silnika (16 tys. km), wzmocnione resory, - 2.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-65-57
FIAT 125p, 1983 r., zielony, lotnicze fotele, po remoncie bla- 

. charki,-1.300 zł. Henryków, gm. Ciepłowody, tel. 074/810-32-85 
po godz. 20
FIAT 125p, 1983 r., 83 tys. km, 1500 ccm, stalowy, silnik Polo
neza, RM, hak, w ciągłej eksploatacji, stan dobry + silnik na 
części, -1.000 zl lub zamienię na Fiata 126p. Kraśnik Dolny, 
tel. 075/736-96-82
FIAT 125p, 1983 r., kolor wiśniowy, stan b. dobry, przegląd do 
2002 r, -1.000 zł. Krotoszyce k.Legnicy, tel. 076/887-82-91 
FIAT 125p, 1983 r., 86 tys. km, benzyna, zielony, zarejestrowa
ny, sprawny, lampy H4, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/353-15-32 
FIAT 125p, 1983 r„ zielony, garażowany, stan dobry, po remon
cie, - 700 zł. Złoty Stok, tel. 817-53-10 
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, szary, garażowany, stan dobry, - 
550 zł. Grodzanów, tel. 071/319-60-77 
FIAT 125p,-1984r.,78tys. km, 1481 ccm, kość słoniowa, I wła
ściciel, „na chodzie*, bez wypadku, po lakierowaniu w 1998 r., 
nowe części, przegląd do 07.2001 r, -1.100 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-46-21
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, pomarańczowy, stan 
dobry, przegląd do 12.2001 r., techn. sprawny, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/343-65-06
FIAT 125p, 1984 r., 127 tys. km, 1500 ccm, benzyna, popielaty, 
techn. sprawny, I właściciel, hak, b. dobre opony, aktualne OC,
- 500 zł. Wrocław, tel. 355-22-80
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, niebieski, inst. gazowa, stan
dobry, -1.000 zł. Legnica, teł. 0605/28-37-83 .
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, niebieski, 4-biegowy (Polonez), 
nowe części, - 390 zł lub zamiana na instal. gazową do Polone
za. Wałbrzych, tel. 074/843-48-44,0503/75-63-39 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, niebieski, RM, garażowany, za
dbany, - 800 zł. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
FIAT 125p, 1985 r., 90 tys. km, 1500 ccm, biały, i właściciel, 
lotnicze fotele, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/787-80-91 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, szary, stan dobry, hak, ważny 
przegląd techn, - 990 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0605/ 
28-37-83
FIAT 125p, 1986 r., 77 tys. km, 1500 ccm, niebieski, silnik Po
loneza, 5-biegowy, oryg. lakier, I właściciel, przegląd do 2002 
r., stan b. dobry, -1.400 zł. Oława, tel. 071/313-77-29 
FIAT 125p, 1986 r., 99 tys. km, 1500 ccm, czerwony, garażo- 
wany, stan b. dobry, -1.150 zł. Sobótka, tel. 0606/32-45-79

- ( u n i w e r  a u t o ) .

FIAT 125p KOMBI, 1986 r.f kolor - kość słoniowa, zarejestro
wany, stan dobry, - 700 zł. Świeradów Zdrój, tel, 075/781-75-73 
FIAT 125p, 1987 r., .1500 ccm, czerwony, w ciągłej eksploata
cji, nowe opony i akumulator, przegląd do 20027., atrakć. wy-' 
gląd, stan b. dobry, -1.300 zł lub zamienię na Fiata 126p, z 85 
r.. KamiennaOóra, teł. 075/742-54-69 po godz. 20 
FIAT 125p, 1987 r., 72 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel, 
garażowany, oryg. lakier, nowe opony, przegląd do 2002 r., stan 
techn. idealny, -1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, do remontu blacharki, 
po remoncie silnika, - 500 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72'
FIAT 125p, 1987 r., 20 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
po remoncie kapitalnym silnika, po remoncie zawieszenia, hak, 
stan nadwozia dobry, stan techh. b. dobry, -1.300 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/324-10-18,0603/77-90-48 
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 uzgodnię-- 
nia). Wrocław, tel. 0503/65-77-00 
FIAT 125p ME, 1988/89 r., 1500 ccm, biały, silnik i skrzynia 
Poloneza, 5-biegowy, okrągłe zegary, welurowe fotele, elektr. 
zapłon, hak, tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, stan 
dobry, • 1.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641 -24-97 
FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, biały, blacharka do 
małych poprawek, ważny przegląd, stan techn. dobry, - 700 zł. 
Lutomia Dolna, tel. 074/850-27-34 po godz. 20,0603/05-15-89 
FIAT 125p, 1990 r., 99 tys. km* 1500 ccm, biały, stan dobry, 
przegląd do 11.2001 r., tylna szyba ogrzewana, okrągłe zegary, 
hak, alarm, I właściciel, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/373-74-14 
FIAT 125p, 1990 r., 80 tys. km, 1500 ccm, czerwony, nowy aku
mulator i opony, - 2.300 zł. Jawor, tel. 0605/92-71-02 
FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm, AB, czerwony, po remoncie ka
pitalnym, dużo nowych części, nowy lakier, nie eksploatowany 
4 lata, stan b. dobry, - 3.100 zł. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
FIAT 125p, 1990 r., 106 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordowy, 
silnik Poloneza, 5-biegowy, sprawny, garażowany, stan dobry, - 

i 1.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-14-50,0608/67-72-88 
FIAT 125p, 1990 r., 1600 ccm, biały, silnik Poloneza, 5-biego
wy, po remoncie, tylna szyba ogrzewana, nowy akumulator, prze
gląd do 02.2002 r., zadbany, -2.100 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
38-17-23
FIAT 125p FSO, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, silnik Poloneza, 
5-biegowy, okrągłe zegary, inst. gazowa, zarejestrowany, -1.400 
zł. Wrocław, tel. 071/342-93-91
FIAT 125p, 1991 r., 42 tys..km, 1500 ccm, AB, czerwony, po 
remoncie silnika (wzmocniony), inst. gazowa, niski koszt utrzy
mania, czarna welurowa tapicerka, 5-biegowy, garażowany, stan 
b. dobry - 3.900 zł lub bez inst. gazowej • 2.500 zł. Legnica, teł. 
0605/37-78-63
FIAT 125p, 1991 r., 75 tys. lim, 1500 ccm, benzyna, czerwony,
I właściciel, bez wypadku, garażowany, konserwacja, nadkola, 
hak, 5-biegowy, stan techn. b. dobry, - 2.550 zł. Paczków, tel. 
077/431-61-32 -
FIAT 126p, 1970 r., 84 tys. km, 652 ccm, benzyna, zielony, do 
remontu blacharki, po remoncie silnika, przegląd do 11.2001 r, -  
- 350 zł. Przewóz, tel. 068/375-11-15.0600/11-58-53 .
FIAT 126p, 1975 r., 600 ccm brak przeglądu, nowe opony i ukł. 
hamulcowy, po regeneracji zwrotnic, nowe końcówki i drążki, 
lotnicze fotele, szerokie zderzaki, 50% zniżki w OC, zadbany, 
w ciągłej eksploatacji, - 270 zł. Wrocław, tel. 0606/16-39-13 
FIAT 126p, 1976/89 r., 75 tyś. km, 600 ccm, turkusowy, I wła
ściciel, garażowany, alternator, szyberdach, po remoncie silni
ka, dodatkowo silnik 600 ccm gratis, stan dobry, -1.100 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/356-28-12
FIAT 126p, 1976/89 r., 650 ccm przegląd do 10.2001 r., stan 
dobry, -650 zł. Świebodzice, tel. 074/854-15-65 
FIAT 126p, 1977 r., niebieski, po remoncie blacharki i malowa
niu, • 650 zł. Domaszowice, woj. opolskie, tel. 077/419-45-92 
FIAT 126p, 1977/86 r., 80 tys. km, czerwony,silnik i nadwozie z 
86 r.t nowy alternator, pompę paliwa, resor i zbiornik paliwa, - 
540 zl. Strzelin, tel. 071/796-10-41 
FIAT 126p, 1978 r. stan techniczny dobry, fotele kubełkowe, na 
chodzie, • 850 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
FIAT 126pi 1978 r., 90 tys. km, 650 ccm, kolor wiśniowy, obro
tomierz, nowe opony, ważny przegląd, stan dobry, - 350 zł. Ku- 
ropas, gm. Korfantów, tel. 0/7/431-99-04 
FIAT 126p, 1978 r., piaskowy, zarejestrowany, ubezpieczony,

- „na chodzie’ , do poprawek blacharskich, - 330 zł. Legnica, tel. 
0604/37-15-62 do godz.17,076/855-25-11 po godz.17 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie blacharki, 
alternator, lotnicze fotele, stan dobry, - 400 zł lub zamienię na 
sprzęt RTV albo inne propozycje. Wrocław, tel. 071/342-4544, 
0604/31-77-32
FIAT 126p, 1978/79 r. stan silnika b. dobry, nowy alternator, 
przegląd do 04.2002 r, • 600 zł. Radwanice k. Wrocławia, tel. 
071/311-73-25
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, czerwony, .na chodzie", garażo
wany, sprawny silnik, • 500 zł. Izbice, tel. 065/545-13-23 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, zielony, w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, • 400 zl lub zamienię na Poloneza, Skodę, Ładę lub 
inny. Lubin, tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
FIAT 126p, 1979 r., czerwony, stan dobry, - 700 zł. Łagiewniki, 
tel. 071/393-96-82
FIAT 126p, 1979 r. stan dobry, - 700 zł. Marcinkowice, tel. 071/ 
302-84-17,0502/41-17-97
FIAT 126p, 1979 r., niebieski, - 650 zł. Niechlów, tel. 065/ 
543-5244,0604/82-2240
FIAT 126p, 1979 r., 57 tys. km, 600 ccm, niebieski, stan dobry, 
nowe opony i szczęki hamulcowe, cylinderki i pompka paliwo
wa, gażnik, błotniki przednie, progi, nowy typ, kołki, drążki i 
końcówki nowe, cena - 650 zł. Nielubia, tel. 076/83140-73,06091 
37:22-58
FIAT 126p, 1979 r., zielony, alternator, nowy rodzaj kół i zde
rzaków, hak hol, - 350 zł. Szczepanów k. środy Śl., tek 071/ 
317-34-02
FIAT 126p, 1979/85 r., pomarańczowy, w całości, stan techn. 
dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0503/93-85-21 
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, biały, kompletnie zniszczony, za
rejestrowany, nowy dowód, -350 zł. Opole, tel. 0605/21-95-34 
FłAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie kapital
nym i malowaniu, pokrowce, kołpaki, radio, przegląd do 04.2002 
r., atrakcyjny wygląd, -1.100 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-35-54 
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, bordowy, nowe zawieszenie, brak 
OC i przeglądu, - 550 zł. Lubań, tel. 075/721.-56-50 
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, benzyna, biały, gruba kierownica, 
zagłówki, przegląd do 2002 r., dodatkowo silnik, 2 koła i inne, -, 
800 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-15 
FIAT 126p, 1980/89 r., 15 tys. km, 650 ccm, seledynowy, nad
wozie z 1989 r., udokumentowane pochodzenie, alternator, za

płon w stacyjce, szeroka deska rozdz., nowy typ zawieszenia,
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Kredyt samochodowy
•  na zakup samochodów nowych i używanych

• maksymalna kwota kredytu do 100 000 zł.

•  oprocentowanie zmienne od 16,40%

•  okres kredytowania nowych samochodów do 7 lat, 
używanych do 5 lat

•  suma okresu kredytowania i wieku samochodu do 13 lat

•  minimalny udział własny przy samochodach nowych 5%, 

używanych 10%

•  możliwość skredytowania kosztów ubezpieczenia i prowizji

•  gwarantujemy szybkie rozpatrywanie wniosku kredytowego
•  bez prowizji w razie wcześniejszej spłaty kredytu
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Pocztowy S. A.

Najbliższy Ci Bank

Bank Pocztowy S.A.
Solidny partner finansowy od 1990 roku.
O d d z ia ł O k ręgo w y  w e  W ro c ła w iu , u l. K ras iń sk iego  1, 
tel. 071 34  678  45 , 34  678  52, 34  67 8  57.

przerobiony na FL, stan b. dobry, - 990 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
40-31-35
FIAT 126p, 1981 r., 11 tys. km, 650 ccm, niebieski, po remoncie 
kapitalnym nadwozia, wymieniona blacharka, po .malowaniu, 
konserwacja, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, alternator, po 
remoncie silnika w 98 r, -1.300 zł. Legnica, tel. 076/722-69-79 
po godz. 18
FIAT 126p, 1981 r., 600 ccm, biały, ważny przegląd, bez wy
padku, atrakcyjny wygląd, - 650 z t Wrocław, tel. 0503^2-59-33 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, czerwony, po wymianie silnika i 
skrzyni biegów, nowa deska rozdz. i fotele, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-14-09
FIAT 126p, 1982 r., 36 tys. km, 600 ccm, bordowy, do remontu, 
brak przeglądu, stan silnika i skrzyni b. dobry, - 550 zł. Brzeg, 
tel. 0501/72-35-77
FIAT 126p, 1982 r., 70 tys. km, 600 ccm, pomarańczowy, 4 nowe 
opony, nowy lakier, oryginalny przebieg, stan idealny, - 2.300 zł 
lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0603/87-94-18 
FIAT 126p, 1982 r. po remoncie blacharki, po lakierowniu, - 590 
zł. Oława, tel. 071/303-08-62
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, jasny, blacharka do małych po
prawek, lotnicze fotele, ciemne szyby, dużo nowych części, stan 
dobry, - 900 zł. Oława, tel. 071/313-97-30 
FIAT 126p, 1982 r., 652 ccm, biały, - 500 zł. Rogów Sobócki, 
tel. 071/39040-21
FIAT 126p, 1982 r.; 14 tys. km, 650 ccm, żółty, nowe opony, 
alternator, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, R O +głośniki, nowy 
silnik, po remoncie blacharki i lakierowaniu, stan b. dobry, • 1.600 
zł. Sobiałkowo, tel. 065/54743-36 
FIAT 126p, 1982 r., szaro-beżowy, aktualny przegląd, sprawny, 
po remoncie kapitalnym silnika/tylna szyba ogrzewana, RO + 
głośniki, halogeny, stan dobry, - 850 zł. Wrocław, teł. 071/ 
33348-60 po godz. 16
FIAT 126p, 1982 r., 69 tys. km, 650 ccm, wiśniowy, ważne OC, 
stan dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31 -35 
FIAT 126p, 1983fc, 80 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, ża
rówki H4, hak, nowe opony, stan dobry, przegląd do 05.2002 r,
-1.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-20-37
FIAT 126p, 1983 r., 120 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan dobry,
- 490 zl. Paczków, tel. 077/431-78-88,077/431-75-08 
FIAT 126p, 1983 r., 64 tys. km, 650 cćm, czerwony, stan techn. 
idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, przegląd do 2002. 
r., nowe opony, kubełkowe fotele, -1.700 zł. Wałbrzych, teł:074/- 
844-27-80
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, kolor groszkowy, stan blacharki 
dobry, ważne OC i przegląd, lotnicze fotele, • 500 zł. Wrocław, 
te|. 0501/40-31-54- -
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, zielony, 30 KM, stan dobry, halo
geny, lotnicze fotele, alternator, - 750 zł. Bielawa, teł: 074/ 
645-30-98
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, kołpaki, RM, plastiko
we zderzaki, atrakcyjny wygląd, • 620 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
832-35-54
FIAT 126p, 1983.r., 88 tys. km, 650 ccm do poprawek blach.
550 zł. Grodków, tel. 0604/37-03-07
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, bez rdzy, techn.
sprawny silnik i skrzynia biegów, - 650 zł. Kępno, tel. 062/
781-96-60,0605/37-6447
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony.garażowany, alterna
tor, , nowe opony, konserwacja, po remoncie silnika i blacharki, 
stan b. dobry, -1.400 zł. Kłodzko, tel. 0603/44-53-50

FIAT 126p, 1983 r., 65 tys. km, 650 ccm, zielony, pasy bezwł., 
szerokie zderzaki, gruba kierownica, ubezpieczony, z  ważnym 
przeglądem, - 550 zł. Lubin, tel. 0608/58-26-56 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, brązowy, lotnicze fotele, alterna
tor, szerokie wloty powietrza, reguł. wys. mocowania pasów, 
żarówki H4. zarejestrowany, opłacony, - 950 zł. Michałów, tel. 
076/81742-09
FIAT 126p, 1983 r., czerwony, -1.100 zł. Modlęcin, gm. Strze
gom, tel. 0607/63^943
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, - 850 zł. Okniany, gm. 
Chojnów, tel. 0606/32-04-33
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, niebieski, alternator, ogrzewana 
szyba, stan dobry, - 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-32-52 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, RO (kieszeń), lotnicze 
fotele (rozkładane), pasy bezwładnościowe, nowe tablice rej., 
licznik od Fiata Cinquecento, pokrowce, ekonomizer, plastiko
we zderzaki, halogeny w zderzakach, ważny przegląd, dużo 
nowych części, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/66540-70

FIAT 126p, 1983 r., -1.400 zł. Wielowieś, gm. Sieroszewice, 
tel. 062/739-05-79 po godz. 15
FIAT 126p, 1983 r., 115 tys. km, 650 ccm, piaskowy, II wlaści- 

- ciel, oryg. lakier, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), 
kubełkowe fotele, przegląd do 2002 r., ważne OC, nowe tablice 
rejestracyjne, pilne, • 1.000 zł. Adam Piaskowski, Wilkowa Wlk. 
3, gm. Prusice
FIAT 126p, 1983 Ł  żółty, stan dobry, sprawny - 900 zł.. Wro
cław, tel. 071/35345-05
FIAT 126p FL, 1983 r., 652 cęm, żółty, po remoncie silnika, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, obniżony, utwardzony, pła
ska klapa, lotnicze fotele, felgi 13 cali, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
0607/82-9745
FIAT 126p, 1983 r., kolor brzoskwiniowy, brak aktualnego prze
glądu, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/363-23-61,071/788-14-04 
FIAT 126p, 1983/84 r., 72 tys. km, 652 ccm, czerwony, po re
moncie blacharki, nowy akumulator, stan opon dobry, hak, po 
wymianie oleju, łańcuszka rozrządu, dodatkowe światło .stop",

ADF AUTO F I A T  ADF AUTO
K A M P A N I A  E K O L O G I C Z N A  

TYLKO W ADF AUTO POZOSTAWIAJĄC 
DOWOLNY UŻYWANY SAMOCHÓD W ROZLICZENIU 
MOŻESZ KUPIĆ WYBRANE MODELE FIATA NAWET
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przy odkupie
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ACtÓ C+ N W  
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1 rok gratis 
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dużo dodatków, RO, stan techn. b. dobry, w ciągłej eksploata
cji, -1.150 zł. Nysa, tel. 077/433-47-42 
FIAT 126p, 1984 r., czerwony, bez korozji, stan dobry, lotnicze 
fotele, do poprawek lakierniczych, - 900 zl. Karpnikl, gm. My
słakowice, tel. 075/713-80-03-
FIAT 126p, 1984 r.. 90 tys. km, (H -M m , niebieski, - 600 zł. 
Lubin, tel. 076/8^9-35-47
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czarny metalic, atrakc. wygląd, 
spoilery, alarm, alternator, sportowa kierownica, lotnicze fotele, 
po remoncie kapitalnym blacharki i podzespołów w 2000 r + 
boczne szyby, przyciemniane, - 2.400 zł. Lubin, tel. 0600/ 
37-66-52
FIAT 126p, 1984 r., 94 tys. km, 650 ccm, czerwony  ̂stan dobry, 
w ciągłej eksploatacji, badania tech. do 01.2002 r, - 1.000 zł. 
Nysa, tel. 0604/58-33-16
FIAT 126p, 1984 r., 72 tys. km, 650 ccm, kolor piaskowy, wyre
jestrowany, sprawny, - 300 zl. Strzelin, tel. 0604/88-64-59 
FIAT 126p, 1984 r.,650 ccm, szary, stan blacharki dobry, waż
ny przegląd i OC, radio, - 650 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1984 r., 45 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, RO + 
głośniki, stan opon dobry, przegląd do 08.2002 r., po remoncie 
kapitalnym silnika, blacharki oraz progów i nadkoli w 1998 r, -
1.500 zł lub zamienię ntf aUto z inst. gazową. Zelazów 23/4, 
gm. Strzegom, tel. 0600/80-22-71,074/851-65-91 
FłAT 126p, 1984 r., żółty, wymienione błotniki, pó remoncie sil
nika, nowy rozrusznik, lotnicze fotele, pasy bezwł., ospoilero- 
wany, po lakierowaniu, - 850 zł. Kamionki 41/1, gm. Pieszyce 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, - 650 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-80-76
FIAT 126p, 1984 r.. niebieski, po remoncie, stan dobry, prze
gląd do 02.2002 r., garażowany, • 1.300 zł. Krośnice, tel. 0608/
52-99-60
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, alternator, nowy aku
mulator (na gwarancji), po remoncie przedniego zawieszenia, 
układu hamulcowego, rozkładane siedzenia, sprawny technicz
nie, aktualny przegląd, • 1.200 zł. Radwanice k. Wrocławia, tel. 
0609/49-96-15
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, sportowy 
tłumik i kierownica, alternator, do remontu blacharki, przód od 
eleganta, - 800 zł. Strzegów, gm. Strzelin, tel> 071/392-68-34

AM IC AR 17110X7
autoryzow any dea ler  
Wrocław, ul. Robotnicza 94, 
teL (071) 355 45 99 ta 355 S9 82 

www.amicar.com.pl 
Samochody używane • tel.: 359 34 85

SKUPUJEMY FIATY!!!
• wymiana stary na nowy

lub uiywany na używany,
- korzystna wycena samochodu 

przyjętego w rozliczeniu,
- komis wszystkich marek,
• skup samochodOw 

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

i sprzedaży
• okazyjna sprzedaż 

samochodOw po ekspozycji
Fiat 126 d

t t i

1995

W
i t i  I ł :
’ '1994 

'  'l99/'

'  *1996* 

1.9#;

" m '

1995 *

11200 zł
' M m ,

8 600 zł 
12 OÓOzt' 

''17 500 zł'

10-300 zł 
12 700 zł

Fiat 126 p 
Cinquecento 0.9 
Cinnuecento 0.9t M  M  M l  < M  I
Cinquecento 0.7 
Cinquecento 0.7 
Punto 1.1 
Unó jJÓ SO’ 
Uno 1.0 30 
Skoda Felicia
Ford Mondeo 1.8

f i  u  n  n  * i  h  n  h  * 111 m

Dostawcze i Vany
Skoda Felicia Pickup
1.9 0 1997/98 18 500 zł

H  f f  l I I I  S H  i H  l i i  M i i  t H  H M  t i r
Seicento 1.1. Van 1999 15 500 zł
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Samochody z cenami 
do negocjacji!!!

Marea Week. 1.6 2000 Srebrny m.
ABS, ES, LM. 4xPR RM. CZ, IM,WIC SIEDŹ. DZIEL

Marea 1.6100 sx 20Ó0 Srebrny DL
ABS, ES, LM, 4xPP, RM, CZ, IM.WK. KLIM SIEDŹ. DZIEL

Marea Watk. JTl '.'w T  Niebieski m.
ABS, ES. LM. 4xPR RM. CZ. AF. IM.WK, KUM, RR 
SIEDŹ. DZIEL.M H M I M H U I I I M H M M M H I U
Multipla 1.6 SX 2001 Granat m.
ABS, ES. LM, 2xPR CZ, IM.WK, KUM

Multipla JT0 *1 moi * Złoty m.
ABS, ES, LM. 2xPP, CZ, IM.WK, KLIM. EL 9

H H I H H i i I H H I M I H I H H i H i  
Legenda: AUT - automatyczna skrzynia biegów, AF- alu felgi,
AM ■ autoalarm, BB • blokada biegów, CZ * centralny zamek,
ES - elektryczne szyby, EF - elektryczna regulacja fotela,
HH - hak holowniczy,GAZ ■ Instalacja gazowa,
IM ■ Immobiliser, KUM • klimatyzacja, PP- poduszka powhtrzna 
CD - zmlenlarka CD, RM - radiomagnetofon, SZ - Szyber dach,
WK - wspomaganie układu kierowniczego 

, LM lakier metalizowany, RP ■ reflektory przeciwmgielne,
EL - elektrycznie reguiowne lusterka.

Kup nowego fiata 
a za używany samochód 
dostaniesz do 0000 zł* 

więcej!!!.. ' J 
I

Szczegóły w salonie ,
tel. (0-71) 355 45 99 1

AMICAR • SAMOCHODY 1
Z PEWNEJ RĘKI |

FIAT 126p, 1984 r., 72 tys. km, 650 ccm, kolor piaskowy, .na 
chodzie”, brak dokumentacji, • 300 zł. Strzelin, tel. 0604/88-64-59 
FIAT 126p, 1984 r., zielony, przegląd i ubezp. OC do 092001 
r„ stan opon dobry, nowe reflektory, - 550 zł lub zamienię na 
komputer, z dopłatą do 500 zl. Wałbrzych, tel. 074/849-13-46, 
0604/92-64-39
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, biały, silnik 45 KM, klatka, fotele 

1 ‘ Kubełkowe, pąsy szelkowe, felgi 13", wieszak silnika obniżony, 
4 halogeny, przystosowany do rajdów KJS, - 4.500 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/840-55-13,0605/07-53-98 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, po malowa
niu i konserwacji podwozia, po remoncie skrzyni biegów, prze
gląd do 03.2002 r., hak, stan dobry, -1.400 zł. Witków, gm. Ja
worzyna Śląska, tel. 074/858-85-05 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, niebieski, alternator, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, pasy bezwładno
ściowe, garażowany, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 950 
zł. Wojcieszów, teł. 075/751-17-07 
FIAT 126p, 1984 r., 80 tys. km, 600 ccm, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-77-38
FIAT 126p, 1984 r. bardzo dobrze utrzymany, zadbany, garażo
wany, pilne, -1,100 zł. Wrocław, tel. 0606/85-94-81 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, bordowy, lotnicze fotele, zapłon w 
stacyjce, sprawny, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd, • 750 
zł. Wrocław, tel. 071/372-26-26 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, stan b. dobry, przegląd 
do 05.2002 r., alternator, haki inne, - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
15-36-09
FIAT 126p, 1984 r„ kolor wiśniowy, po remoncie kapitalnym, II 
właściciel, dużo noyyych. części, ? 800 zj. Ząhkowice Śląskie, 
tel. 074/815-75-62 wieczorem
FIAT 126p, 1984 r., bordowy, -1.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0603/12-98-81 >
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 Ccm, kolor szałwiowy, stan b. dobry, 
duży licznik, szerokie zderzaki, hak, radioodtwarzacz, lotnicze 
fotele przednie i tylne, ważny przegląd i OC, na białych tabli
cach -1.750 zł lub zamienię na inny. Brzeg, tel. 0608/57-38-92 
FIAT126p, 1984/85 r., 650 ccm, jasnoturkusowy, po remoncie 
.Silnika; skrzynia z  2000 r., przegląd do 04.2002 r., nowe lotni
cze fotele (przód i tył), alternator, deska rozdz. nowego typu, 
nowe opony, akumulator, lakier, stan blacharki b. dobry, zadba- 

. ny.-1.100 zl. Świebodzice, tel. 074/854-42-75,0609/50-78-05 
FIAT 128p, 1985 r., brązowy, po remoncie silnika, lotnicze fote
le, alternator, stan b. dobry, -1.700 zł. Rudna, tel. 076/843-43-80 
FIAT 126p, 1985 r., 12 tys. km, 650 ccm, niebiesko-żółty, 12 
tys. km po remoncie silnika, nowa skrzynia, przegląd do 04.2002 
r., po tuningu, ospoilerowany, nowe zwrotnice, łożyska, szczęki 
ham. i akumulator, halogeny, dodatkowe światło .stop', nowe 
opony, po lakierowaniu, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane 
alternator, pilnie -1.250 zł. Świebodzice, tel. 074/854-42-75 . 
FIAT 126p, 1985 r., żółty, po tuningu, szerokie zderzaki, kubeł
kowe fotele, felgi 13”, alternator, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p, 1985 r., niebieski, stan dobry - 1.100 zł. Chrzanów, 
gm. Kobierzyce, tel. 071/311-16-66 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm deska rozdz. nowego typu, szero
kie zderzaki, alternator, zapłon w stacyjce, zarejestrowany do
01.2002 r., stan blacharki i opon dobry, • 1.200 zł. Głubczyce, 
tel. 0607/36-57-85 po godz.17
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, szeroka 
deska, alternator, lotnicze fotele, pasy bezwładnościowe, sze
rokie zderzaki, garażowany, -1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/ 
48-30-13
FIAT 126p, 1985 r., 96 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, orygi
nalny lakier, blacharka do poprawek, stan b. dobry silnika, lotni
cze fotele, garażowany, - 800 zł. Legnica, tel. 076/857-56-12 
FIAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, alternator, - 500 zł. Opole, 
tel. 077/453-60-20 i
FIAT 126p, 1985 r., czerwony, stan b. dobry, po remoncie silni
ka i blacharki, szerokie zderzaki, halogeny, lotnicze fotele, nowy 
akumulator, - 1.350 zł. Pobiel, woj. leszczyńskie, tel. 065/
543-81-90
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czarny, z białymi dodatkami, nowy 
rozrusznik, nowa instal. elektryczna, sportowa kierownica, lot
nicze fotele, deska rozdzielcza nowego typu, zapłon w stacyj
ce, przegląd do 02.2002 r, -1.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/ 
868-25-17
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, przegląd do 
04.2092 r., lotnicze fotele, pasy bezwł., halogeny przeciwmgiel
ne, światła dzienne, stan silnika dobry, blacharka do malowa
nia, w ciągłej eksploatacji, alternator, -1,100 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, z dopłatą do 1.000 zł. Rybnica.gm. Stara Kamieni
ca, tel. 075/751-45-73 4
FIAT 126p, 1985 r., 70 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, dużo wymienionych części, prze
gląd do 01.2002 r, • 850 zł. Wrocław, tel. 336-40-98, 0501/ 
24-61-15
FIAT 126p, 1985 r. ważny przegląd, stan dobry, • 700 zł. Żagań, 
tel. 0607/34-70-76
FIAT 126p, 1985/86 r„ niebieski, alternator, nowe opony, stan 
b. dobry, hak, garażowany, - 1.200 zł. Przemków, tel. 076/ 
831-98-22
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy aku
mulator, stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-78-54 
FIAT 126p, 1986 r., 40 tys. km, 650 ccm, morski, wymieniono 
dużo części, bez korozji, alternator, 2 nowe opony, przegląd, 
OC, stan b. dobry, - 950 żł. Kłodzko, tel. 074/647-03-69 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, szeroka deska rozdz., alter
nator, zarejestrowany, -1.400 zł. Starczów, tel. 074/816-07-52 
FIAT 126p FL, 1986 r., 650 ccm, granatowy metalic, alternator, 
po rem. silnika, nowy rozrusznik, zapłon w stacyjce, 4 nowe 
opony, stan b. dobry, - 1.300 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/
311-65-87 1
FIAT 126p, 1986 r., 12 tys! km, 650 ccm, czerwony, 12 tys. km 
po remoncie silnika, nówa skrzynia biegów, przegląd + opłaty 
do 04.2002 r., lotnicze fotele, kołpaki, nowy akumulator i opony, 
nowe zwrotnice, łożyska i przeguby, nowy lakier, po remoncie 
blacharkiraltemator, stan b. dobry, • 1.450zł. Świebodzice, tel. 
074/854-42-75,0503/95-93-30
FIAT 126p, 1986 r., 65 tys. km, 650 ccm. pomarańczwy, nowy 
akumulator, nowe 2 przednie opony, nowy wymieniony łańcu
szek rozrządu, siedzenie kierowcy .kubełkowe*, pasażera .lot
nicze”, skórzana kierownica, okołó 40 KM, przegląd do 2002 r., 
stan dobry, w'ciągłej eksploatacji, • 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/23-10-08
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele, zareje
strowany, garażowany, stan dobry, -1.500 zł. Włóki 8, gm. Dzier
żoniów, tel. 074/830-27-18
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, 2 nowe opony, po wymia
nie łożysk, alternator, zapłon w stacyjce, deska rozdz. nowego 
typu, lotnicze fotele, do remontu blacharki, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/387-87-99
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm I właściciel od nowości, przegląd 
do 10.2001 r,;-1.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
FIAT 126p, 1986 r., 76 tys. km, 652ocm, szary, szeroka deska 
rozdz., zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, alternator, fotele 
lotnicze, przegląd do 10.2001 r., stan dobry, -1.500 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-75-92.
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, beżowy, II właściciel, garażowa
ny, zadbany, po remoncie silnika i skrzyni biegów, RO, pasy 
bezwł, -1.250 żł. Boleścin, tel. 074/850-18-27,856-95-00 
FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, szerokie zde
rzaki, nowa deska, kubełkowe fotele, do poprawek blacharskich, 
stan dobry, - 750 zł. Bolków, tel. 075/741-30-19,0607/06-08-37 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, kolor kremowy, nowe 
opony; bębny, szczęki, łożyska kół, rozrusznik, gaźnik, pompa 
paliwą, po wymianie progów i podłogi, lotnicze fotele, RM, do
datkowe światło .stop", spoiler tylny, stan b. dobry, - 2.100 zł lub 
zamienię na Skodę 120, 5-biegowy. Długołęka, tel. 071/
315-23-68.0609/06-37-80
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, kpi. dokumenta
cja, 4 nowe opony, nowe zawieszenie, żarówki H4, dodatkowe 
światło .stop', hak, tylna szyba ogrzewana, gruba kierownica, 
kołpaki, pokrowce, zadbany, stan b, dobry, -1.400 zl. Groblice 
koło Wrocławia, tel. 071/311-54-94 po godz. 16,0608/70-50-14 
FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, deska rozdz. 
nowego typu, listwy boczne, po remoncie kapitalnym silnika, -
1.000 zł. Krzeczyn 33, tel. 076/840-88-36 
FIAT 126p, 1986 r., 96 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, stan

dobry, oryginalny lakier, zadbany, przegląd do 08.2001 h, ubez
pieczenie ważne do 09.2001 r., w ciągłej eksploatacji, II właści
ciel, • 1.200 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-17-68 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna obrotomierz, lotnicze 
fotele, dodatkowe światło .stop’ , po remoncie blacharki, bla
charka do małych poprawek, -1.150 zł. Lubin, tel. 0607/04-69-61 
FIAT 126p, 1986 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, zarejestro
wany do 11.2001 r., dod. zapewniamy przyszłemu właścicielo
wi bezpłatne naprawy ogumienia w tym samochodzie, -1.200 
zł. Przerzeczyn Zdrój, tel. 074/837-52-01,0603/11-04-59 
FIAT 126p FL, 1986 r„ 60 tys. km, 650 ccm, żółty, -1.100 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-68-51
RAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, po remoncie 
silnika, lotnicze fotele, szerokie zderzaki i listwy, • 1.250 zł. 
Swojków, tel. 071/302-74-85
FIAT 126p, 1986 r., 20 tys. km, 650 ccm, benzyna, pomarań
czowy, deska rozdz. nowego typu, alternator, po remoncie silni
ka, nowy ukł. hamulcowy, nowe wahacze, alarm, tylna szyba 
ogrzewana, hak, -1.600 zł. środa Śląska, tel. 071/396-30-41 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, żółty; stan dobry, -1.550 zł. Świe
bodzice, tel. 0606/89-91-86
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm, czerwony, po remoncie ukł. ha
mulcowego, nowy resor, szeroka deska rodzielcza, alternator, 
rozkładane siedzenia, brak aktualnego przeglądu, stan dobry, •
1.050 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, żółty, alternator, lotnicze fotele, 
nowy zbiornik paliwa, -1.400 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-39-66 
w godz. 9-10
FIAT 126p, 1986 r., 45 tys. km po remoncie silnika, po prźeglą- 
dzie, gruba kierownica, RO z panelem, nowa deska, zadbany, II 
właściciel, stan idealny, -1.500 zl. Wrocław, tel. 071/788-58-82 
po godz. 20,0501/96-16-06
FIAT 126p, 1986 r. po kapitalnym remoncie, przegląd do 05.2002 
r, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0717345-42-11 
FIAT 126p, 1986 r., 61 tys. km, 650 ccm, kolor wiśniowy, alter
nator, deska rozdz. nowego typu, RO, • 1.000 zł. Wrocław, teł. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1986 r., 60 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, sze
roka deska rozdzielcza, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, zielony, nowy akumula
tor na gwarancji, deska rozdz. nowego typu, tylna szyba ogrze
wana, silnik po remoncie, .na chodzie”, brak przeglądu, - 600 
zł. Wrocław, tel. 071/398-78-88 
FłAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, piaskowy, 9 tys. km po remon
cie silnika, nowa skrzynia biegów, przegląd 04.2002 r., nowe 
pokrowce, zagłówki, alternator, zapłon w stacyjce, nowe rachun
ki; zwrotnice, łożyska, przeguby, końcówki, opony i lakier, stan 
b. dobry, pilnie, -1.450 zł. Świebodzice, tel. 074/854-38-86,0609/ 
50-78-05 .
FIAT 126p, 1987 r., 77 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, RO, tyl
ne szyby uchylane, alternator, kubełkowe fotele, nowy akumu
lator (gwarancja), stan dobry, -1.600 zl. Dobromierz, tel. 074/ 
858-61-82
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, alterna
tor, szeroka deska rozdz., lotnicze fotele, pasy bezwładnościo
we, atrakcyjny wygląd, - 1.650 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/ 
48-30-13
FIAT 126p, 1987 r., 79 tys. km, 650 ccm, zielony, poremoncie 
blacharki, stan bardzo dobry, - 1.750 zł. Legnica, tel. 0501/
60-30-44
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, żółty, deska nowego typu, wyso
kie fotele, szyberdach, • 800 zł., tel. 068/375-35-56 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czarny, deska rozdz. nowego typu, 
zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, nowy akumulator, nowe opo
ny, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, RM + głośniki, po re

moncie blacharki, nowa skrzynia biegów, pasy bezwładnościo
we, szerokie zderzaki, -1.650 zł. Bielawa, tel. 074/833-71-56, 
0602/49-38-54
FIAT 126p, 1987 r., 74 tys. km, 652 ccm, zielony, przegląd do' 
02.2002/., nowe opony, nowe sprzęgło, półosie, przekładnia 
główna, drążek środkowy, lakier do poprawek, w ciągłej eksplo- 
atacji, hak, obrotomierz, alternator, gaśnica, trójkąt, podnośnik, 
części zamienne, • 1.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-40-70 
FIAT 126pr 1987 r., 650 ccm, czerwony, alternator, szeroka 
deska rozdzielcza, gruba kierownica, lotnicze fotele, tylna szy
ba ogrzewana, przegląd do 04.2002 r„ nowe opony, stan b. 
dobry, -1.650 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-96-47,0604/60-96-33 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm deska rozdz. nowego typu, szero
kie zderzaki, alternator, zapłon w stacyjce, zarejestrowany do
01.2002 r., stan blacharki i opon dobry, -1.600 zł. Głubczyce, 
tel. 0607/36-57-85 po godz.17 .
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, benzyna, kolor grosz
kowy, po remoncie silnika, zapłon w stacyjce, alternator, szero- 
kadeska rozdz., wysokie fotele, zadbany, -1.750 zł lub zamie
nię na uszkodzony, Ford, Fiat, Opel, z dopłatą. Jelcz-Laskowi- 

. ce, tel. 071/318-23-08
FIAT 126p, 1987 r.,zielony, pełny lifting, po lakierowaniu, stan 
dobry, -1.800 zł lub zamienięna Forda Sierrę, w tej cenie. Kor
fantów, woj. opolskie, tel. 0600/68-84-15 ,
FIAT 126p, 1987 r. deska rozdzielcza nowego typu, alternator, 
zapłon w stacyjce, po remoncie kapitalnym silnika, stan dobry,
-1.400 zł. Mysłaków, gm. Marcinowice, tel. 074/850-57-84 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, jasnozielony, alternator, -1.200 
zł. Nowy Swiętów, tel. 077/439-71 -29 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm rozbity, przegląd techniczny, reje
stracja, - 550 zł. Opole, tel. 077/457-70-73,0602/86-65-33 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, alternator, wysokie fo
tele, tylne zagłówki, deska rozdz. nowego typu, nowe opony, 
nie wymaga remontu, -1.600 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 
076/817-11-44,0607/51-83-83
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, beżowy, stan dobry, lotnicze fote
le, alternator, szeroka deska rozdzv żarówki H4,2 nowe opony, 
nakładki na błotniki, - 1.700 zł. Piskorzów, gm. Pieszyce, tel. 
074/836-90-33 po godz. 17
FIAT 126p, 1987 r., 110 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. la
kier, RM, śtan b. dobry, tylne szyby uchylane, zapłon w stacyj
ce, alternator, -1.950 zł. Pogorzela, tel. 065/573-45-31 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie blacharki 
i silnika, alternator, szerokie zderzaki, lotnicze fotele, stan b. 
dobry, -1.450 zł. Sobótka Zach., teł. 0604/12-53-23 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, zapłon w stacyjce, alter
nator, po remoncie blacharki i lakierowaniu, - 2.150 zł lub za
mienię. Strzelin, tel. 071/392-12-02,0608/41-41-64 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, kolor orzechowy, po remoncie 
silnika, ukł. kierowniczego, ukł. hamulcowego, po przeglądzie, 
na nowych tablicach rejestracyjnych, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 
071/785-44-86,0606/76-72-30
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 650 ccm stań 6ilnika b. dobry, 
kpi. dokumentacja, możliwość uruchomienia, - 300 zł. Wrocław, 
tel .0501/40-31-35
FIAT 126p, 1987 r., biały, stan b. dobry, alternator, zapłon w 
stacyjce, sprzęt grający, - 2.350 zł jeśli szukasz sprawnego auta, 
zadzwoń. Wrocław, tel. 071/351-28-46,0602/34-47-25

FIAT 126p, 1987 r., 75 tys. km, 650 ccm, niebieski, po remon
cie silnika i blacharki, -1.750 zł. Wrocław, tel. 0603/67-22-94 
FIAT 126p FL, 1987/88 r., 68 tys. km, 652 ccm, benzyna, biały, 
wersja eksportowa, ocynkowane nadwozie, bogate wyposaże
nie, stan idealny, pilnie, - 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/
06-17-78
FIAT 126p FL, 1987/88 r., 72 tys.km, 650 ccm, niebieski, gara
żowany, alternator, zapłon w stacyjce, szeroka deska rozdz., 
dmuchawa, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, tylna szyba ogrze
wana, po remoncie hamulce i skrzynia biegów, RO, przegląd do
03.2002 r., stań ogólny b. dobry, -1.750 zł. Kobierzyce, tel. 071/

. 311-85-46
FłAT 126p, 1987/88 r., 82tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty, po 
remoncie zawiszenia (końcówki drążków kierowniczych, zwrot
nic, resora, drążka stabilizującego), spoiler z dodatkowym świa
tłem stopu, po wymianie łańcuszka rozrządu, oleju, ciemne szy
by, fotele lotnicze,, bez korozji, szeroka deska rozdzielcza, - 
2.450 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-56-91,0503/07-45-92 
FIAT 126p, 1987/88 r., 35 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. 
lakier, moc silnika 30-35 KM, sportowy wałek, obniżony, utwar
dzony, koła 13", sportowa kierownica, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 2.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-95-37 
FłAT 126p, 1988 r. stan b. dobry, rejestracja do 12.2001 r, -
1.350 zł. Grodków, tel. 077/415-57-99 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 700 ccm, biały, stan ogólny b. dobry, 
atrakc. wygląd, lotnicze fotele, opony w dobrym stanie, -1.850 
zł. Kawice, tel. 076/858-40-55
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, żółty, po remoncie blacharki i 
malowaniu, nowe opony, lotnicze fotele, obrotomierz, stan b. 
dobry, - .1.800 z ł lub zamienię na Renaulta 5, do 1.000 zł albo 
inny. Międzylesie, tel. 0603/33-94-97 
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, szyberdach, lotnicze fotele, dmu
chawa, szeroka deska, -1.400 zł. Bierutów, tel. 071/314-61-78, 
0601/71-99-01
FIAT 126p FL, 1988 r., 25 tys. km, 650 ccm, biały, II właściciel, 
alarm + pilot, nowe opony, pełny lifting, nadkola plastikowe, 
garażowany, po remoncie kapitalnym silnika, stan b. dobry, -
1.580 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-87-29 
FIAT 126p, 1988 r., biały, po remoncie blacharki i silnika, - 2.100 
zł. Chojnów, tel. 076/818-62-89
FIAT 126p, 1988 r., 90 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny li
fting, zapłon w stacyjce, nowy akumulator, po remoncie silnika,
-1.700 żł. Dzierżoniów, tel. 074/831-43-39 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, zielony, halogeny, pasy bezwł., 
szerokie zderzaki, plastikowe nadkola, po wymianie alternato
ra, nowe tablice, -,1-900 zł. Gołaczów, gm. Lewin.Kłodzki, tel. 
0607/41-14-67
FIAT 126p, 19B8 r., 652 ccm, żółty, stan dobry, szeroka deska, 
lotnicze fotele, przegląd do 01.2002 r., ważne OC, do poprawek 
lakierniczych, • 1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-30-87 
FIAT 126p,1988 r., 650 ccm, biały, alternator, zapłon w stacyj
ce, lotnicze fotele, deska rozdz. nowego typu, szerokie zderza
ki, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, -1.800 zł. Jugowice, 
tel. 074/845-32-36
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, tylna szyba 
ogrzewana, żarówki H4, dużo nowych części, garażowany, bez 
wypadku, ważny przegląd, blacharka do małych poprawek, •
1.700 zł. Kąty Wrocł., tel. 071/316-69-33
FIAT 126p, 1988 r., 71 tys. km, 650 ccm, biały, garażowany,
zapłon w stacyjce, fotele lotnicze, dmuchawa, tylna szyba
ogrzew., zadbany, stan b. dobry, - 2.100 zł. Krzydlina Mała, tel.
071/389-01-60
FIAT 126p, 1988 r., 68 tys. km, 650 ccm, żółty, wentylator,.bocz
ne szyby uchylane, stan dobry, -1.150 zł. Miejska Góra, woj. 
leszczyńskie, tel. 0607/60-66-45 
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, alternator, zapłon w stacyjce, hak; 
RO, lotnicze fotele, - 2.200 zł lub zamienię na przycz. roi. lub 6 
t, kosiarkę rotacyjną. Międzybórz, tel. 062/785-65-62 
FIAT 126p, 1988 r., 95 tys. km, 650 ccm, szary, nowe opony, 
nowy akumulator, -1.300 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-68-20 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, zarejestrowany do
09.2001 r., lotnicze fotele, spoiler, halogeny, dmuchawa, tylna 
szyba ogrzewana, boczne szyby uchylane, • 1.600 zł lub za
mienię na podnośnik sam. albo na maszyny stolarskie. Polani
ca Zdrój, tel. 0605/37-73-41
FIAT 126p FL, 1988 r., 52 tys. km, 650 ccm, biały, plastikowe 
nadkola, po remoncie i malowaniu, ważny przegląd, stan b. 
dobry, -1.750 zł. Siedlce, gm. Oława, tel. 071/302-90-10 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, pełny Ijftjng, alternator, 
dmuchawa, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, listwy bocz
ne, zadbany, garażowany, stan b. dobry, -1.500 zł. Starczówek 
19, gm. Ziębice, tel. 0604/65-71-42 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, lotni
cze fotele, po remoncie silnika 20.000 km, konserwacja, bez 
korozji, stan b. dobry, -1.850 zł. Stolec, tel. 074/815-33-43 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, przegląd, - 
650 zł lub zamienię. Sulechów, tel. 068/385-54-00 
FIAT 126p, 1988 r„ 76 tys. km, 650 ccm, niebieski, szerokie 
zderzaki i deska, nowy rozrusznik, zapłon w stacyjce, nowe 
dywaniki, siedzenia od eleganta, z materiału, przednie zawie
szenie 97 r., RO + RDS, panel pełny automat + 4 głośniki Pio
neer, stan techn. b. dobry, - 1.900 Zł. Trzebnica, tel. 071/ 
312-42-02
FIAT 126p, 1988 r., 75 tys. km, 650 ccm, benzyna, piaskowy, 
siedzenia lotnicze, pełny lifting, H4, RO Blaupunkt + kolumny,, 
przegląd do 16.05.2002 r, - 2.200 zł. Ujeżdziec Wielki, gm. Trzeb
nica, tel. 071/312-89-72
FIAT 126pFL, 1988 r., 93 tys. km, 650 ccm, czerwony, fabrycz
nie zakonserwowany, nadkola, oryg. lakier, stan b. dobry, • 1.600 
zł. Wałbrzych, tel. 074/664-70-06
FIAT 126p BIS, 1988 r., czerwony, nowy gaźnik, akumulator i 
amortyzatory, stan dobry. - 950 zł. Wiązów, tel. Ó71/393-13-38 
FIAT 126p, 1988 r. stan dobry, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
373-76-79 po godz. 19
FIAT 126p, 1988 r., biały, I rejestracja w roku 1989, po remon
cie skrzyni biegów, wysokie fotele, zapłon w stacyjce, blokada 
skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, ogrzewana tylna szyba, sze
rokie zderzaki, - 2.1Ó0 zł. Wroćław, tel. 071/351-82-64 
FIAT 126p, 1988 r., 62 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. do
bry, alternator, zapłon Vi stacyjce, szeroka deska rozdzielcza, 
plastikowe zderzaki, -1.100 zł. Wrocław, tel, 0501/40-31-35. 
FIAT 126p, 1988 r., 56 tys. km, 650 ccm, czerwony, stań b. do
bry, oryg. lakier, bez rdzy, ńowe lampy, żarówki H4, nowe sie
dzenia, przegląd do 05.2002 r, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 0717 
349-13-72
FIAT 126p, 1988 r., 92 tys. km, 650 ccm, biały, nowe opony i 
akumulator, lotnicze fotele + dużo części, • 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0604/61-14-74
FIAT 126p, 1988 r., 42 tys. km, 650 ccm; żółty, zapłon w stacyj
ce, lotnicze fotele, światła elegant, nowe opony i akumulator, 
po wymianie wahaczy, hamulców i układu ham., łożysk, skrzyni 
biegów, wiele innych części, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/
354-02-40,0503/77-03-20
FIAT 126p, 1988 r., 66 tys. km, 650 ccm, żółty, szeroka deska 
rozdz., bagażnik dachowy, stan dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, sze
roka deska, alternator, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, po 
remoncie podwozia i nadwozia, bagażnik dachowy, - 2.100 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna atrakc. wygląd, lotnicze 
fotele, dodatkowe światło .stop’ , alternator, żarówki H4, sporto- - 
wy tłumik, stan techn.b. dobry, - 2.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-19-27,0608/15-33-83
FIAT 126p, 1989 r., biały, - 900 zł. Nysa, tel. 077/435-94-37 . 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, biały, inst. gazowa, oszczęd
ny, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 3.400 zł. Strzegom, tel. 
074/855-56-86
O  FIAT 126p BIS, 1989 r., bordowy metalic, łrej. w 

1991 r., nowe tablice rejestr., lotnicze fotele, al
ternator, tylna szyba ogrz., po remoncie zawie
szenia, stan silnika i skrzyni biegów b̂  dobry, 
stan ogólny dobry, • 1.600 zł. Wrocław, tei. 071/ 
787-38-09,0607/47-72-40 01032521

FIAT 126p, 1989 r., 650 ćcm, czerwony, składane tylne siedze
nie, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, wentylator, plasti
kowe nadkola, dzielona tylna kanapa, atrakc. wygląd, r  2.200 
zł. ..tel. 0600/35-83-90

FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, siwy, stan b. dobry, atrakc. wy
gląd, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, plastikowe nadkola, -
2.200 zł. „tek 0600/83-51-07
FIAT 126p, 1989 r., 83 tys, km, 650 ccm, czerwony, dmuchawa, 
alternator, zapłon w stacyjce, po wymianie rozrządu i uszczel
nieniu silnika, stan dobry, • 2.150 zł. Bielawa, tel. 0602/87-02-08, 
074/645^52-10
FIAT 126p, 1989 r., 7 tys. km, 650 ccm, beżowy, silnik po re
moncie, dużo nowych części, stan dobry, - 2.100 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/645-99-74
FIAT 126p, 1989 r., 57 tys. km, czerwony, pełny lifting, po prze
glądzie, garażowany, konserwowany, pasy bezwł., pokrowce -
2.600 zł. Grodków, tel. 077/415-44-24 .
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, zielony, stan b. dobry, nowe opo
ny, po lakierowaniu w 2000 r., silnik z 1998 r., pełny lifting, -
2.200 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-17-01,0604/69^25-71 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, benzyna, granatowy, po re
moncie silnika, nowy układ kierowniczy, nowe opony, - 2.100 zł. 
Leszno, tel. 0607/20-73-73
FIAT 126p, 1989 r., 32 tys. km, 650 ccm, biały, oryg. lakier, 
pełny lifting, przegląd do 04.2002 r., stan techn. b. dobry, ̂ 2.700 
zł. Paczków, tel. 077/431-79-64 
FIAT 126p FL, 1989 r., kolor piaskowy, dużo nowych części, 
stan dobry, - 2.300 zł lub zamienię ha Mercedesa 24CM23 D, 
od 1980 r ., skorodowanego, Paczków, tel. 0600/65-46-89 
FIAT 126p, 1989 r., 82 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, lotni
cze fotele, zapłon w stacyjce, dmuchawa, RM, konserwacja, 
nadkola, żarówki H4, zadbany, garażowany, bez korozji, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Polana k. Ruszowa, tel. 075/771-43-84 
FIAT 126p, 1989 r., 7,2 tys. km, 650 ccm, kolor piaskowy, stan 
techn. dobry, blacharka w dobrym stanie, aktualny przegląd, 
duży zegar, po wymianie szczęk hamulcowych, -1.850 zł. Pro
chowice, tel. 076/858-40-27,0603/51-19-41 
FIAT 126p, 1989 r., 77 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
zapłon w stacyjce, fotele lotnicze, stan dobry, • 1.800 zł. Świd
nica, tel. 074/853-92-89
FIAT 126p FL, 1989 r., żółty, po remoncie kapitalnym blacharki 
i malowaniu, - 2.800 zł. Świdnica, tel. 074/640-69-28 
FIAT 126p FL, 1989 r., 15 tys. km, 650ccm, beżowy, po remon
cie silnika, skrzyni biegów, zwrotnię, rozrządu, sprzęgła, hamul
ców, nadkola, konserwacja, roczny, akumulator, konserwacja, 
fotele lotnicze, RM, 2 nowe opony, zapłon w stacyjce, stan b. 
dobry, - 2.100 zł. Świebodzice, tel. 074/854-36-50 .
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, immobili
zer, dmuchawa, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, ogrzew. tyl
na szyba, alternator, lampy H4, przegląd do 04.2002 r., pełny 
lifting, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -55-31 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, tylne szyby uchylane, 
lotnicze fotele, pokrowce, stan dobry, • 2.100 zl lub zamienię na 
większy. Wrocław, tel. 071/348-71-86 
FIAT 126p, 1989 r., 4 tys. km, 652 ccm, czerwonyTpo wymianie 
nadwozia, po remoncie silnika, skrzyni biegów, zapłon w sta
cyjce, nowy resor, pasy bezwł., wysokie fotele, przegląd do
09.2001 r. j stan idealny, - 2.550 zł. Wrocław, tel..071/347-60-14 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, beżowy, tylna szyba ogrzewa
na, lotniczy fotel kierowcy, dmuchawa, stan techn. b. dobry, - 
2.250 zł. Wrocław, tel. 071/350-00-42
FIAT 126p FL, 1989 r., 68 tys. km, 650 ćcm, czerwony, pełny 
lifting, po wymianie progów i błotników, nowy akumulator (gwa
rancja), lotnicze fotele, RM, alarm, po lakierowaniu, stan b. do
bry, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/345-41-16 
FIAT 126p, 1989 r. po remoncie silnika, po remoncie blacharki 
i zawieszenia, - 2.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-51-28 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, biały, lotnicze fotele, 
alternator, stan techn. b. dobry, - 2.100 zł. Zaba, gm. Namy
słów, tel. 077/419-22-39
FIAT 126p, 1989/90 r., 68 tys. km, 650 ccm, E, biały, fotele lot
nicze, zapłon w stacyjce, dmuchawa, RM, pokrowce, nadkola, 
tylna szyba ogrzewana, pełna konserwacja; pasy bezwładno
ściowe, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 2.500 zl. Polana, 
tel. 075/771-43-84
FIAT 126p, 1989/90 r., 82 tys. km, 650 ccm. biały, lotnicze fote
le, zapłon w stacyjce, dmuchawa, RM, konserwowany, nadko
la, pokrowce, garażowany, lifting, zadbany, stan blacharki i. ogól
ny b. dobry, - 2.500 zł. Ruszów 19, gm. Węgliniec, tel. 075/ 
771-43-84
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, groszkowy, lotnicze fotele, 
halogeny, spoiler, sportowy tłumik i kierownica, bagażnik, pla
stikowe nadkola, garażowany, stan b. dobry, - 3.200 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-20-05
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 70 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielo
ny, oryg. lakier, bez wypadku, konserwacja, garażowany, stan 
techn. b. dobry, dmuchawa, lotnicze fotele, nowy akumulator* • 
po przeglądzie, - 2.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-34,0602r^v
80-16-13
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, beżowy, 9 tys. km po remoncie 
silnika, nowa skrzynia biegów; ważny przegląd i opłaty (do
04.2002 r.), lotnicze fotele, deska rozdz. nowego typu, zapłon w 

.stacyjce, nowe opony, akumulator, zwrotnice, kołyska, szczęki 
ham., bagażnik dachowy, oryg. lakier bez korozji, zadbany, RO, 
pilnie -1.850 zł. Świebodzice, tel. 074/854-42-75,0503/95-93-30 
FIAT 126p, 1989/901., -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-84-21 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 70 tys. km, 700 ccm, niebieski, zadba
ny, tylne szyby uchylane, po remoncie silnika i blacharki, wy
mieniony gażnik, alternator, nowy rozrusznik, -1.700 zł. Biela
wa, tel. 074/833-68-27
FIAT 126p, 1990 r., 84 tys. km, beżowy, stan dobry, • 2.600zł. 
Chojnów, tel. 076/818-60-23
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm pełny lifting, po remoncie blachar
ki i lakierowaniu, stan b. dobry, - 2.800 zł. Jawor, teł. 076/ 
871-02-78,0605/41-56-74
FIAT 126p, 1990 r., biały, przegląd do 05.2002 r., nowe opony,
- 2.100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-22-55,0607/32-36-69 
FIAT 126p FL, 1990 r., 34 tys. km, 650 ccm, brązowy, lotnicze 
fotele, po remoncie silnika, nowy lakier, szyby uchylane, alter
nator, stan b. dobry, zadbany, -2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ . 
642-34-52,0600/51 1 -32
FIAT 126p BIS, 1990 r., niebieski, opłacony, zarejestrowany, 
stań techniczny dobry, - 2.800 zł. Lubin, tel. 076/724-64-96 
FIAT 126p, 1990 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony? zapłon w 
stacyjce, alternator, lotnicze fotele, plastikowe nadkola, po rę- 
moncie silnika, nowy akumulator, resor, lampy H4, - 2.600 zl. - 
Lubin, tel. 076/847-38-54,0606/61-45-30 - 
FIAT 126p, 1990 r., 115 tys.km, biały, stan b. dobry, nowy aku
mulator i 2 opony, tylne szyby uchylane, po remoncie silnika, 
odcięcie zapłonu, - 2.400 zł. Odolanów, tel. 062/733-26-72,06021
11-80-56
FIAT 126p, 1990 r., 55 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony,
nowe opony, nowy akumulator, aktualny przegląd do 04.2002,
lotnicze fotele, RM, szyberdach, bez wypadku, pilne, • 880 zł.*£
Oława, teł. 0602/28-69-36 Marian lub Grzegorz
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, - 2.550 zl.
Opatówek, tel.062/761-93-63,0609/40-43-68
FIAT 126p, 1990 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony,
alternator, stan silnika i techn. dobry, -1.700 zł. Opole, teł. 0603/
41-08-29
FIAT 126p, 1990 r., kolor piaskowy, tylne szyby uchylane, stan 
dobry, - 2.500 zł. Rawicz, tel. 0608/78-37-67 
FIAT 126p FL, 1990 r., 75 tys. km, 650 ccm, oliwkowy, oryginal
ny lakier, I właściciel, pełny lifting, garażowany, konserwacja, 
bez korozji, zadbany, stan idealny, 2.650 zLSiolec, tel. 074/ 
815-33-43
FIAT 126p FL, 1990 r., 46 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, 
lotnicze fotele, stan b. dobry, • 2.600 zł. Strzelin, tel. 06061
81-07-21
FIAT 126p, 1990 r;, 650 ccm, biały, po remoncie blacharki, lot
nicze fotele, alternator, szerokie zderzaki, nowy lakier, dmucha
wa, przegląd do 10.2001 j ,  - 2.500 zł. Ścinawa, tel. 076/ 
843-65-65
FIAT 126p ELX, 1990 r., 1 tys. km, czerwony, blokada skrzyni 
biegów, garażowany, oryg. przebieg, • 8.500 zł. Ścinawa, teL 
076/843-63-80 ^
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm bez wypadku, oryg. lakier, - 
2.650 zł. Ścinawa, tel. 076/843-60-63,0607/67-47-27 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 90 tys. km, 700 ccm, benzyna, grana
towy, stan dobry, -1.800 zł. Świdnica, tel! 074/852-64-86 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, nowe opony, tylnef^ 
szyby uchylane, blacharka do małych poprawek, stan techn. b. 
dobry, -1.800 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-75-73
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FIAT 126p, 1991 r., 62 tys. km, 650 ccm, żółty, lotnicze fotele, 
RO, stan dobry, >1.450 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1991 r., 69 tys. km, 650 ccm, zielony, pełny lifting, 
lotnicze fotele, stan dobry, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1991 r., 100 tys. km, 652 ccm, biały, przegląd do
06.2002 r., dużo nowych części, stan dobry, - 2.600 zł. Wro
cław. tel. 0602/63-73-46,0608/14-04-85 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, alternator, dmuchawa, za
płon w stacyjce, oryg. lakier, • 2.500 zł lub zamienię na większy. 
Zgorzelec, tel. 075/775-38-30,0603/22-50-23 
FIAT 126p, 1991/92 r„ 650 ccm, czerwony, Iwłaściciel, kpi.- 
dokumentacja, nowe opony, nowy akumulator, kpi. siedzeń z 
zagłówkami, RO głośniki, nadkola, listwy ozdobne, oznako-, 
wany. zadbany, garażowany, - 3.200 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68, 
0606/50-04-52
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, za
płon w stacyjce, alternator, pokrowce, RÓ, tylne szyby uchyla
ne, tylne siedzenia rozkładane, nadkola od nowości, zadbany, 
garażowany, stan idealny, - 3.100 zł. Nysa, tel. 077/433-12-19, 
0606/17-34-89
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez wy
padku, II właściciel, po remoncie układu kierowniczego, dmu
chawa, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, stan b. 
dobry, - 2.650 zł. Wrocław, tel. 071/357-69-81 po godz. 20, 0607/ 
82-97-45
FIAT 126p, 1992 r., 75 tys. km, 652 ccm, biały, bezwypadkowy, 
pryginalnyląkjer, kubełkowe fotele, pasy bezwładnościowe, pas 
z tyłu, nowy tłumik/RO, - 2.800 zł. Lubirfc tel. 076/846-00-87, 
0605/54-48-30
FIAT 126p, 1992 r., 66 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. do* 
bry, lotnicze fotele, przednie zawieszenie na listwę, garażowa
ny, - 3.500 zł. Jawor, tel. 076/870*17-54,0607/21-24-36 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, zielony, nowe opony, plastikowe 
nadkola, dodatkowe światło .stop*, zadbany, - 3.300 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-74-17
FIAT 126p, 1992 r., 903 ccm, żółty, przygotowany do rajdów, 
pełne wyposażenie rajdowe, ham. ręczny i hydrauliczny, silnik 
ok. 60 PS, stożkowy filtr powietrza, pilnie, - 3.700 zł. Legnica, 
tel. 0501/83-83-64
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, radio+głośniki, - 2.800 
zł. Leszno, tel. 0503/13-26-53
FIAT 126p FL, 1992 r., żółty, - 2.000 zł. Mysłakowice, tel. 075/ 
713-15-87,0603/80-47-26
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, zielony, stan dobry, - 2.800 zł. 
Sulechów, tel. 068/385-54-00

S p .  Z O . O .

Wrocław, ul. Świdnicka 39, III p., tel. 344-16-76,341-07-47

KREDYTY SAMOCHODOWE 
au lo  za  2 3 .0 0 0  p ln  rata 3 6 4 ,3 5  p ln*

Atrakcyjne kredyty Mieszkaniowe od 6,51%
•  do 100% wartości pojazdu nowego
• okres kredytowania do 9 lat
•  kredyty m ieszkaniowe do 20 lat
• bez pierwszej wpłaty*

OP012248

8,16% W SKALI ROKU!!
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FIAT 126p BIS, 1990 r., 74 tys. km, czerwony, stan techn. ide
alny. I właściciel, garażowany, nowe opony, oryg. lakier, faktura 
zakupu z polmozbytu, - 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, żółty, po remoncie kapitalnym 
blacharki, nowe opony, stan b. dobry, • 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-14-33
FIAT 126p, 1990 r., bordowy, stan dobry, -1.900 zł. Wołów, tel. 
0608/70-35-06 's
FIAT 126p, 1990 r„ 85 tys. km, biały, lotnicze fotele, nowe ha
mulce, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-41-90 
FIAT 126p, 1990 r., beżowy, tylna szyba ogrzewana, dmucha
wa, zapłon w stacyjce, - 2.250 żł. Wrocław, tel. 0607/65-78-82 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, żółty, sportowy wygląd, podraso
wany silnik, b. mało używany, bez wypadku, Ł 3.100 zł. Wro
cław, tel. 342-16-15
FIAT 126p FL, 1990 r., 66 tys. km, 650 ćcm, biały, pełny lifting, 
lotnicze fotele, stan dobry, -1.450 21. Wrocław, tel. 0501/40-31 -35 
FIAT 126p, 1990 r.r60 tys. km, 650ccm, kasztanowy, II właści
ciel, szerokie zderzaki, zapłon w stacyjce, pasy bezwł., roczny 
akumulator, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/
351-06-57,0607/71-45-57 .
FIAT 126p FL, 1990 r., 80 tys. km, 650 ćcm, zielony, zapłon w 
stacyjce, alternator, tylne szyby uchylane, szerokie zderzaki, 
lotnicze fotele, RM, - 2.650 zł lub zamienię. Ziębice, fet 0606/
87-35-52
FIAT 126p FL, 1990 c.,650 ćcm; biały, pełny lifting, zadbany, 
alternator, zapłon W stacyjce, nowe opony, aktualny przegląd, 
stan b.'dobry, - 2.600 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/
76-55-88
FIAT 126p BIS, 1990/91 r., zielony, nowy akumulator, nowe 
opony, stanb. dóbry, - 2.400 zł. Brzeg, tel.077/416-10-95,0604/ 
82-79-82
FIAT 126p, 1990/91 r., 40 tys. km, perłowóbiały, nowe zwrotni
ce, konserwacja, lotnicze fotele, stan b. dobry, - 2.600 zł. Obor- 
roki Śląskie, lei. 071/310-20-24
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 650 ccm nowy akomulator,'oryg. la
kier, lotnicze fotele, po remoncie silnika, przegląd do 04.2002 
r., zadbany, stan b. dobry, *2.800 zł. Strzelin, tel. 071/796-22-54 
FIAT 126p, 1990/91 r.t.70 tys, km, 650 ccm, niebieski, zapłon w 
stacyjce, dmuchawa, garażowany, fotele lotnicze, nowy akumu
lator (gwarancja), nowe opony, tylna szyba ogrzewana, pasy 
bezwł, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/354-14-37 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, czerwony, szyberdach, szer. zde
rzaki, alternator • 2.300 zł: Miękinia, tel. 0606/45-83-28 
FIAT 126p, 1991 r., 56 tys. km, 652 ccm, czerwony, bezwypad
kowy, lotnicze fotele, RO Sony, I właściciel, bez korozji, stan 
idealny, - 1.900 zł. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0606/ 
40-64-64
FIAT 126p FL, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, biały, pełny lifting, 
II właściciel, fotele lotnicze przednie i tylne, garażowany, • 1.850 
zł. Boguszów-Gorce.tel. 074/844-87-29 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, biały, - 3.000 zł lub zamienię. 
Czernina, tel. 065/611-22-30
FIAT 126p, 1991 r., zielony, stan b. dobry, - 2.300 zł lub zamie
nię na większy. Gałów, tel. 071/396-50-41 
FIAT 126p FL, 1991 r., 67 tys. km, 650 cćm tylna szyba ogrze
wana, hak, bagażnik dachowy, garażowany, stan b. dobry, prze
gląd do 03.2002 r, - 3.400 zł lub zamienię na Fiata Pandę 900. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-25-30 
FIAT 126p, 1991 r., 68 tys. km, 650 ccm, zielony, stan dobry, -
2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-44-54 
FIAT 126p, 1991 r., 50 tys. km, 650 ccm, biały, bez korozji, nowy 
akumulator (gwarancja), nowe opony, lotnicze fotele, dmucha
wa, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, - 2.600 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-03-69
FIAT 126p, 1991 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, pełny 
lifting, alarm + pilot, nowe opony (x5), nowy akumulator (gwa
rancja), rozrząd, zwrotnice, łożyska, szerokie zderzaki, tylne 
szyby uchylane, bez korozji, - 2.800 zł. Kostrza, tel. 074/
851-66-78
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm lotnicze fotele, duzo nowych 
części, RM, garażowany, stan b. dobry, - 3.100 zł. Kotliska, gm. 
Lwówek Śląski, tel. 0602/17-96-45 
FIAT 126p FL, 19911, 650 ccm, kolor morski, pełny lifting, tyl
ne szyby uchylane, dmuchawa, stacyjka, hak, nowe opony, nowy 
akumulator (gwarancja), szerokie zderzaki, tylne szyby uchyla
ne, ogrzewana tylna szyba, atrakc. wygląd, - 3.400 zł. Legnica, 
tel. 076/850-64-52
FIAT 126p, 1991 r., 46 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, - 3.000 zł. Milicz, tel. 071/384-22-27 
FIAT 126p, 1991 r., 53 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. lakier, 
tylne szyby uchylane, pasy bezwładnościowe, listwowy układ 
kierowniczy, nowy akumulator (gwarancja), wymienione sprzę- 

docisk i łożyska, nowy olej, stan b. dobry - 3.700 zł lub 
Zam ien ię na Kadetta, .łezkę”, 1300 ccm, 3-drzwiowy w tej ce

nie, może być lekko uszkodz., sprawny, bez korozji. Miłogosto- 
wice, tel. 076/857-04-07
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, njebieski, po remoncie silnika, 
zapłon w stacyjce, szyberdach, aitemator, nowa deska rozdziel:, 
cza, halogeny, sppilery, - 2.800 zł. Oława, teł/ 071/313-38-16 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccni, czerwony, alternator, hak, lotni
cze fotele, dmuchawa, stan b. dobry, - 2.800 zł. Pieńsk, tel. 0600/
45-05-88,075/778-55-62
FJAT 126p, 1991 r., 90 tys. km, 650 ccm, benzyna, jasnozielo
ny, lotnicze fotele, plastikowe nadkola, - 2.600 zł. Pokój, woj. 
opolskie, tel. 0608/41-36-86
FIAT 126p, 1991 r., 87 tys. km, czerwony, oryg. lakier, tylne 
szyby uchylane, stan b. dobry, - 3.100 zł. Sobótka, tel. 0608/ 
35-76-99
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, bez wypadku, oryg. lakier, 
pełny lifting, dmuchawa, zapłon w stacyjce, zadbany, garażo
wany, stan techn. silnika i blacharki b. dobry, • 2.600 zł. Star- 

- czówek 19, gm. Ziębice, tel. 0604/65-7142 N .

FIAT 126p BIS, 1991 r„ 57 tys. km, 700 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, - 2.950 zł. Świdnica, tel. 074/852-35-26 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
skrzyni biegów, zwrotnic, sprzęgła, rozrządu, hamulców, nowy 
akumulator, resor, wahacze, fotele lotnicze, nadkola, bagażnik, 
zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 2.600 zł. Świebodzice, 

£ J e l .  074/854-51-61
FIAT 126p, 1991 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, garażowany, II
właściciel, zadbany, nowe opony, stan techn. b. dobry, - 2.900
zł. Świebodzice, tel. 074/854-12-50
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze
fotele, przegląd do 12.2001 r., dodatkowo opony zimowe, po
remoncie silnika i zawieszenia, nowy akumulator (gwarancja), -
2.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/18-14-91
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, czerwony, dmuchawa, halogeny,
uchylne tylne szyby, nowy resor, rozkładane siedzenia, pełny
lifting, zadbany, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
664-27-64
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, czerwony, blacharka i silnik w 
b. dobrym stanie, bez wypadku, dodatkowe światło stopu, - 3.200 
zl. Wałbrzych, tel. 0608/16-35-91 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, E, żółty, szeroka deska rozdz., 
zapłon w stacyjce, kołpaki, ogrzew. tylna szyba, pasy bezwład
nościowe, nowe opony i ukł. hamulcowy, nowy akumulator (gwa
rancja). RM, - 2.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/ 
848-16-43 po godz. 16
FIAT 126p FL, 1991 r., 65 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. 
lakier, II właściciel, książka serwisowa • gwarancyjna, plastiko
we nadkola, wysokie fotele, bez korozji, stan idealny, - 3.100 zł 
lub zamienię na Poloneza. Wałbrzych, tel. 074/844-95-62 
FIAT 126p, 1991 r., 70 tys. km, 652 ccm, biały, deska rozdz. 
nowego typu, tylna sz/ba ogrzewana, tylne szyby uchylane, 
kolumna kier. listwowa, stan b. dobry, • 3.400 zł. Włóki, tel. 074/
830-28-36

126p, 1991 r. lotnicze fotele, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 0606/
40-34-24

FIAT 126p, 1992 r., 61 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, hak, dmuchawa, RM, 
garażowany, - 3.150 zł. Ścinawa, tel. 0608/35-69-82 
FIAT126p FL, 1992 r., 83 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
oryg.lakier, dmuchawa, kubełkowe fotele, radio, oznakowany, 
nowy tłumik i akumulator, oznakowany, stan b. dobry, - 3.280 zł 
lub zamienię na młodszy, Polonez, Fiat 126p, możliwe raty. 
Wałbrzych, tel. 074/848-31-59
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, kolor groszkowy, stan dobry, -
2.800 zł. Wrocław, tel. 071/325-16-51
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/89-29-34
FIAT 126p, 1992/93 r., 32 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, garażowany, kpi. dokumentacja, RM, bez wypadku, za
dbany, stan techn. b. dobry, - 3.600 zł. Brzeg, tel. 077/416-91 -06, 
0606/31-07-97
FIAT 126p, 1993 r„ 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny li
fting, bez wypadku, stan idealny, - 3.800 zł. Legnickie Pole, tel. 
076/858-23-06,0607/04-39-05
FIAT 126p, 1993 r., 50 tys. km, 650 ccm, biały, pełny lifting, 
oryg. lakier, fotele lotnicze, RM, garażowany, stan tech. i bla
charki b. dobry, - 2.950 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-25-56 
FIAT 126p, 1993 r., zielony, nowe opony, tylne szyby uchylane, 
stan b. dobry, - 3.300 zł. Brzeg, tel. 077/416-10-95, 0604/
82-79-82
FIAT 126p, 1993 r., 78 tys. km, 650 ccm, jasnoczerwony, alter
nator, tylna szyba podgrz., pasy bezwł., rozkł. siedzenia, radio
odtwarzacz, przegląd do 03.2002 r., zadbany, garażowany, -
3.800 zł. Brzeg, tel. 077/415-61-68 po godz. 17
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, garażowany, 
stan dobry, - 3.500 zł. Krzywa, tel. 076/817-75-52 
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, alternator, dmu
chawa, lotnicze fotele, 2 nowe opony, przegląd do 05.2002 r., 
stan tećhn. b. dobry, - 3.300 zł możliwość zobaczenia we Wro
cławiu. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-27-61,0603/03-05-68 
FIAT 126p FL, 1993 r., 28 tys. km, 650ccm, zielony, garażowa
ny, nadkola, oryg. lakier, bez wypadku, oznakowany, konserwa
cja, oryg. przebieg, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana,-nowy 
akumulator, przegląd do 05.2002 r., stan idealny, mało eksplo
atowany, - 3.900 zł. Małuszów, tel. 071/311-85-46 
FIAT 126p, 1993 r„ 68 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. do
bry, po remoncie, zawieszenia, nowe opony zimowe, tylne szy
by uchylane, pasy bezwładnościowe, bez wypadku, - 4.100 zł. 
Piechowice, tel. 075/761-13-20 po godz. 20,0605/73-27-57 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele, tylne 
szyby uchylane, , nowe opony, - 3.400 zł. Wołów, tel. 071/
389-48-06
FIAT 126p,'l993 r., 72 tys. km, 650 ccm, biały, ogrzewana tylna 
szyba, lotnicze fotele, nowy akumulator, wyłącznik prądu, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 071/329-37-95 .
FIAT 126p, 1993 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, pełny lifting, 
radio, zagłówki, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, oznakowany, pasy bez
władnościowe, uchylne szyby tylne, tylna szyba ogrzewana, 
przegląd do 12.2001 r, * 3.400 zł. Wrocław, tel. 351-41-27 
FIAT 126p, 1993-r., biały, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
FIAT 126p, 1993 r.,41 tys. km, kolor wiśni japońskiej, garażo
wany, zadbany, atrakc. wygląd, blokada kierownicy, pompka

akumulatora, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 3.900 zł. 
Zawidów, tel. 075/778-84^26
FIAT 126p FL, 1993 r., 81 tys. km, 650 ccm, zielony, oznakowa
ny, nowy tłumik, na gwarancji, RO, atrakc. wygląd, - 3.700 zl. 
Zimnik k/Jawora, tel. 076/872-84-87,0603/45-88-14 
FIAT 126p, 1993/94 r., 55 tys. km,- 650 ccm, czerwony, sporto
wy tłumik, nakładki na pedały, tylne szyby uchylane i przyciem
niane, wersja eksportowa, lotnicze fotele, pasy z tyłu, stan do
bry, - 3.600 zł. Głuchołazy, tel. Q77/439-28-87 
FIAT 126p, 1993/94 r., 54 tyś. km, 650 ccm, czerwony, oznako
wany, nadkola, po przeglądzie, I właściciel, mało eksploatowa
ny, pełny lifting, zadbany, stan idealny, - 3.400 zł. Nysa, tel. 077/ 
448-37-57,4)604/09-16-43
FIAT 126p, 1993/94 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właści
ciel,.bez wypadku, pełne wyposażenie, dmuchawa, rozkł. sie
dzenia, stan idealny, - 3.200 zł. Starczówek, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28
FIAT 126p EL, 1994 r., 50 tys. km,' czerwony, do poprawek la
kierniczych, stan dobiy, - 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-26-97 
FIAT 126p,1994 r., 57 tys. km dodatkowe światło .stop”, stan 
dobry, - 3.800 zł lub zamienię na Poloneza. Biadaszki, gm. Kęp
no, tel. 062/781-33-31
FIAT 126p, 1994 r., 45 tys. km, czerwony, lotnicze fotele, prze
gląd do 06.2002 r., zadbany, - 3.900 zł. Brzeg, tel. 077/411-90-08 
FIAT 126p, 1994 r., 73 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
RM, stan dobry, - 4.100 zł. Gaszowice, gm. Syców, tel. 0602/
37-32-66
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, turkusowy, - 3.500 zł. Leszno, tel. 
065/526-22-43
FlAT 126p FL, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, zielony, RO, kon
serwacja, oryg. lakier, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, 
dmuchawa, bez wypadku, zadbany, stan idealny, - 3.550 zł. Sta-: 
rowice, gm. Otmuchów, teL 0605/29-58-24 
FIAT 126p el, 1994 r., 57 tys. km, 650 ccm, biały, nowy model,

elektron, zapłon, dod. światło .stop”, pasy bezwładnościowe, -
3.600 zł. Świerzawa, tel. 0607/43-11-77 
FIAT 126p FL, 1994 r., 30 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, kupiony w salonie, garażowany, pasy bezwł., tylna szyba 
ogrzewana, plastikowe nadkola, zabezp. przed kradzieżą, stan 
b. dobry, stan dobry, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0501/08-21-83 
FIAT 126p EL, 1994 r., 71 tys. km, 650 ccm, turkusowy, lotnicze 
fotele, dodatkowe światło .stop”, halogeny, dmuchawa, nowy 
akumulator, tylna szyba ogrzewana, II właściciel, przegląd do
11.2001 r., stan techn. dobry, - 3.800 zl. Wrocław, tel. 0501/
29-77-20
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 70 tys. km, 650 ccm, cżerwony, RO z 
RDS-em, stan idealny, • 4.500 zł. Chełmsko śląskie, gm. Lu
bawka, tel. 075/742-21-74
FIAT 126p FL, 1994/95 r., 650 ccm wersja Elegant, nowe opo
ny, oryg. lakier, rozkładane fotele, tapicerka z materiału, tylne 
szyby uchylane, - 3.700 zł. Strzelin, tel. 071/796*22-54 
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 47 tys. km, czerwony, nowy lakier, 
przegląd do 05.2002 r., tapicerka z tkaniny, żarówki H4, wenty
lator, oznakowany, zadbany, - 4.600 zł. Żórawina, teł. 071/
316-58*50,0606/95-33-16 . -
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 zf. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126pEL, 1995 r.. 53 tys. km, 650 ccm, niebieski, podgrze
wana tylna szyba, uchylane szyby, - 50 zł. Ząbkowice^Śląskie, 
tel. 0607/24-46-95
FIAT 126p EL, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, nadkola, lotnicze fote
le, nowe opony, przegląd do 05.2002 r., garażowany, stan ide
alny, - 4.550 zł. Borów k. Strzelina, tel. 0608/18-83-86 
FIAT 126p, 1995 r., 650 ccm, żółty, po tuningu, lotnicze fotele, 
halogeny, hamulce tarczowe, dodatkowe świaflo .stop”, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, - 4.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-66-63 
po godz. 16
FIAT 126p el, 1995 r., 68 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, oznakowany, nowy akumulator, dmuchawa, konserwa
cja, stan idealny, - 5.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/44-97-44 
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, tyl
ne szyby uchylane, odcięcie zapłonu, stan b. dobry, - 4.300 zł. 
Lubin, tel. 076/846-27-72 .
FIAT 126p EL, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, garażo
wany, blokada skrzyń biegów, tylne szyby uchylane, tapicerka 
z materiału, przegląd do 04.2002 r, • 5.200 zł. Nowogród Bo
brzański, tel. 068/327-68-18
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, zielony, oznakowany, lotnicze 
fotele, tylna szyba ogrzewana, przegląd do 03.2002 r., nowe 
opony, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 4.500 zł lub za
mienię na inny (możliwa dopłata). Paczków, tel. 077/431-76-99, 
0602/89-86-77
FIAT 126p EL, 1995 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, plastikowe nadkola, konserwacja, tylna szyba ogrzewa
na, tylne szyby uchylane, stan silnika b. dobry, nowe: gażnik, 
wydech, amortyzatory, przegląd do 02.2002 r, - 5.000 zł. Pola
nica Zdrój. tel. 074/868-21-68,0608/50-86-44 
FIAT 126p el, 1995 r„ 76 tys. km, 652 ccm, benzyna, niebieski, 
pokrowce, RM, alarm, stan b. dobry, garażowany, - 4.999 zł. 
Stara Kamienica, teł. 075/754-37-19 
FIAT 126p el, 1995 r., 30 tys. km, 650 ccm, zielony, I właściciel, 
garażowany, konserwacja, faktura zakupu, tylna szyba ogrze
wana, RO + 3 głośniki, bez wypadku, stan b. dobry, • 5.800 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-22-09,071/317-27-97 
FIAT 126p EL, 1995 r., 53 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebie
ski, lotnicze fotele, 2 lusterka, pasy z tyłu, garażowany, blokada 
skrzyni biegów, przegląd do 05.2002 r, • 4.500 zl. Wrocław, tel. 
071/392-40-12 |
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, benzyna stan b. dobry, zadba
ny, RM, I właściciel, pasy z tyłu, bez wypadku, - 3.450 zł. Wro
cław, tel. 071/315-13-47
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, konserwacja, plastikowe nadkola, bagażnik dachowy, 
książka serwisowa, dodatkowe światło .stop”, - 4.100 zł. Strze
lin, tel. 071/392-22-80,0607/82-88-62 
FIAT 126p EL, 1995/96 r., biały, 2 nowe opony, RO Philips, gło
śniki, - 4.700.zł. Ścinawa, tel. 076/843-27-30 
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 54 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, I właściciel, lifting, nowe opony, - 4.700 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 074/843-97-99,074/844-27-29 
FIAT 126p EL, 1996 r., zielony, RO Sony, immobilizer, oznako
wany, koła zabezp. przed kradzieżą, tylna szyba ogrzewana, 
tylne szyby uchylane, pasy bezp. z tylu, przegląd do 04.2002 r., 
faktura zakupu z Polmozbytu, książka serwisowa, - 5.200 zl. 
Wrocław, tel. 071/322-37-63
FIAT 126p, 1996 r, 49 tys. km, 650 ccm, zielony, garażowany, 
wentylator, tylna szyba ogrzewana, fotele Recaro, plastikowe 
nadkola, nowy akumulator, centr. zamek, alarm, zadbany, stan 
idealny, • 5.700 zł. 56-321 Bukowice, gm. Krośnice, ul. Jesiono
wa 58
FIAT 126p EL, 1996 r., 22 tys. km, 650 ccm, czerwony, 24 KM, 
gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, blokada kół, nowy akumulator, 
lotnicze fotele, alternator, alarm + piloty, nadkola, - 6.300 zl. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-70^)8 i 
FIAT 126pELEG, 1996 r., 31. tys. km, biały, garażowany, I wła
ściciel, , radio, zadbany, • 5.800 zł. Kwieciszowice, gm. Stara 
Kamienica, tel. 075/751-42-27
FIAT 126p EL, 1996 r., 26 tys. km, 652 ccm, zielony, I właści
ciel, bez wypadku, garażowany, konserwacja, stan b. dobry, -
6.000 zł. Legnica, tel. 076/821-66-01 
FIAT 126p el, 1996 r., 60 tys. km, 652 ćcm, ciemnoniebieski, 
stan b. dobry, garażowany, ITwIaściciel, radioodtwarzacz, blo
kada skrzyni biegów, - 5.800 zł. Lubań, tel. 075/721-39-54 
FIAT.126p el, 1996 r., 38 tys. km, 652 ccm, niebieski, oryginal
ny lakier, dmuchawa, rozkl. siedzenia, zagłówki, RM, tylna szy

ba ogrzewana, stan b. dobry, - 5.400 zł. Lubań, tel. 075/
721-59-49 do godz. 15,075/722-30-26 po godz. 19 
FIAT 126p el, 1996 r., 43 tys. km, 650 ccm, zielony, nadkola, 
konserwacja, blokada skrzyni biegów, tapicerka z materiału, 

'rozkł. siedzenia, oryg. lakier, garażowany, nowe opony; stan b. 
dobry, - 5.600 zł. Lwówek Śl., tel. 075/782-37-01 
FIAT 126p, 1996 r„ 50 tys. km, 650 ccm, wtrysk tylne rozkł. 
fotele, boczne szyby otwierane, nowy akumulator, przegląd do
04.2002 r., zadbany, - 5.800 zł. Pieńsk, tel. 075/778-51-56,0606/ 
75-34-07
FIAT 126p EL, 1996 r., zielony, nadkola, konserwacja, zadba
ny, - 5.100 zł. Pomianów Dolny, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
0600/16-57-08
FIAT 126p EL, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, oprzyrzą
dowanie dla inwalidy lub bez, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby 
uchylane, dmuchawa, garażowany, I właściciel, nadkola, immo
bilizer, stan b. dobry, - 5.000 zł. Rogoźnica, gm. Strzegom, tel. 
074/855-90-21 \  m
FIAT 126p EL, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, I właści
ciel, stan b. dobry, - 5.500 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-26-13, 
0605/26-13-06
FIAT 126p el, 1996 r., 38 tys. km, 650 ccm, biały, konserwacja, 
plastikowe nadkola, garażowany, przegląd do 04.2002 r., tylna 
szyba ogrzewana, stan b. dobry, -4.900 zł. Świdnica, tel. 0607/
83-08-06
FIAT 126p, 1996 r., 650 ccm, granatowy, składak, po kapital
nym remoncie, nowe opony, • 2.000 zł. Trzebnica, teł. 071/
312-87-36
FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy aku
mulator, nowe opony, stan b. dobry, • 5.300 zł. Wrocław, tef. 
0604/51-08-03
FIAT 126p EL, 1996 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebie
ski, pełny lifting, tylne szyby uchylane, radio, lotnicze fotele, -
3.900 zł. Wrocław, teł. 0501/40*31*35 
FIAT 126p EL, 1996 r., 27 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo*

ny, oryg. lakier, I właściciel, książka serwisowa, garażowany, 
stan idealny, - 5.550 zł lub zamienię na droższy, diesel. Złoty 
Stok, tel. 0603/64-69-25
FIAT 126p EL, 1996 r., 56 tys. km, 650 ccm, czerwony, zadba
ny, RM, lotnicze.fotele, tylne szyby uchylane, nowe opony, pla
stikowe nadkola, pokrowce, kołpaki, przegląd do 05.2002 r., stan 
b. dobry. - 5.400 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88 
FIAT 126p, 1996/97 r.. 37 tys. km, 650 ccm, turkusowy, stan 
idealny, zadbany, atrakc. wygląd, faktura zakupu, bez wypad
ku, - 5.400 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
FIAT 126p EL, 1996/97 r., 29 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, lotnicze fotele, bez wypadku, kpi. dokumentacja, ozna
kowany, tylne szyby uchylane, zadbany, - 4.950 zł lub zamie
nię, (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/372-95-45,0606/21-01-20 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 35 tys. km, 652 ccm, zielony, kataliza
tor, alarm, oznakowany, garażowany, - 6.500 zł lub zamienię na 
większy, z dopłatą. Kłodzko, tel. 074/867-55-64 
FIAT 126p EL, 1997 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwony, - 5.500 
zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/463-82-88,0604/07-63-83 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 46 tys."km, 650 ccm katalizator, alarm 
+ piloty, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwładnościowe z tyłu, 
- 5.700 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-01-63 
FIAT 126p elx, 1997 r., 36 tys. km, 650 ccm, granatowy, katali
zator, RM, lub zamienię na notebooka, 64-128 MB RAM, 6-10 
GB HDD, fax modem, 16 MB karta graf., procesor 400-600, -
5.600 zł. Krotoszyn, tel. 0606/24-83-42 
FIAT 126p, 1997 r., 15 tys. km, 650 ccm, granatowy, tylna szy
ba ogrzewana, katalizator, tylne (boczne) szyby uchylane, fak
tura zakupu, • 6.200 zł. Namysłów, tel. 077/41(M0-61 
FIAT 126p el, 1997 r., 48 tys. km, 650 ccm, benzyna-, zielony, -
6.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-17-11,0602/31-91-94 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 36 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, I wła
ściciel, faktura zakupu, stan b. dobry, • 5.900 zł. Oława, tel. 071/
313-44-29
FIAT 126p EL, 1997 r., 31 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, I 
właściciel, oryg. lakier, garażowany, faktura zakupu, stan techn. 
idealny, - 5.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p el, 1997 r., 30 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, bez wypadku, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, 
alarm, RM, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0608/77-88-31 
FIAT 126p, 1997/98 r,, 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, garażowany, zadbany, bez wypadku, - 5.900 zł lub za
mienię na większy. Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
FIAT 126p EL, 1998 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, nad
kola, konserwacja, tylna szyba ogrzewana, radio, • 7.000 zl 
(możliwość częściowego skredytowania). Leszno, tel. 065/ 
534-05-44,0504/90-89-91
FIAT 126p ELX, 1998 r., 30 tys. km, 652 ccm, zielony, kataliza
tor, pasy beżwł., zagłówki, hak, oznakowany, plastikowe nad
kola, nowy akumulator (gwarancja), przegląd do 05.2002 r., 
karoseria bez rdzy, nowe: hamulce, zwrotnice, drążki i oleje, 
zakonserwowany, stan idealny, - 7.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/03-96-61.
FIAT 126p, 1998 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, garażowany, konserwacja, I właściciel, katalizator/listwy 
boczne, nadkola, - 7.100 zł. Popielów, tel. 077/469-42-04 
FIAT 126p ELX TOWN, 1998 r„ 57 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, I właściciel, kompl. dokumentacja, bez wy
padku, najbogatsza wersja, szyby tylne uchylne, garażowany,

stan idealny, - 7.200 zł. Tarnowiec, gm. Zawonia, tel. 071/ 
312-91-13 .
FIAT 126p elx, 1998 r., 26 tys. km, 650 ccm, niebieski, kataliza
tor, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, 
bogata wersja, przegląd do 04.2003 r., stan b. dobry, • 7.000 zł. 
Ujazd Górny 17/1, gm. Udanin, tel. 076/871-91-69, 0609/ 
48-32-46
FIAT 126p ELX, 1998 r., 39 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, 
oryg. lakier, I właściciel, oznakowany, radio, katalizator, kubeł
kowe fotele, tylne szyby uchylane, garażowany, stan b. dobry, -
6.980 zł (możliwe raty lub zamiana). Wałbrzych, tel. 074/
848-31-59
FIAT 126p elx, 1998 r., 35 tys. km, 650 ccm, zielony, oryginalny 
lakier i przebieg, katalizator, hez wypadku, I właściciel, niepalą
cy właściciel, serwisowany, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby 
uchylane, dmuchawa, welurowa tapicerka, nadkola, konserwa
cja, garażowany, stan idealny, - 7.100 zł. Złotoryja, tel. 076/
877-53-31
FIAT 126p TOWN, 1998/99 r., 34 tys. km, zielony, przegląd do 
17.122001 r., katalizator, nadkola od nowości, konserwacja, RO, 
po wymianie olej, łańcuszek rozrządu, - 7.700 zł lub zamienię 
na Poloneza Caro z inst. gazową, po 1994 r.. Lubań, tel. 075/ 
646-28-22
FIAT 126p ELXr 1998/99 r., 6 tys. km, 650 ccm; czerwony, I 
właściciel, garażowany, blokada skrzyni biegów, welurowa ta
picerka, dmuchawa, stan techn. idealny, - 6.950 zł. Siechnice, 
tel. 071/311-56-43
FIAT 126p, 1998/99 r., 23 tys. km, 650 ccm, czerwony, immobi
lizer, dmuchawa, szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, - 7.300 
zl lub zamienię na Peugeota Partnera, towos, 5-osobowy. Strze
lin, tel. 0608/83-06-99
FIAT 126p, 1999 r., 29 tys. km, 650 ccm, czerwony, katalizator, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, alarm + pilot, oznakowany, 
• 8.100 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento 900, rok 97/98 z 
dopłatą. Kowary, teł. 075/718-28-24,0601/54-02-83

FIAT 126p TOWN, 1999 r., 24 tys. km, 652 ccm, zielony, ozna
kowany, I właściciel, konserwacja, stan b. dobry, immobilizer, 
serwisowany w ASO, RO + głośniki, - 8.300 zł. Lubawka, tel. 
0607/77-41-39
FIAT 126p ELX TOWN, 1999 r., 18 tys. kmr650 ccm, niebieski, 
alarm, dmuchawa, 4 zagłówki, tylne szyby uchylne, bez wypad
ku, garażowany, - 7.800 zł. Trzebnica, tel. 071/387-19-57,0602/
30-11-80
FIAT 126p STD TOWN, 1999 r., 19 tys. km, pomarańczowy, 
katalizator, blokada skrzyni biegów, zabezpieczenie koła zapa
sowego i akumulatora, bez wypadku, stan idealny, - 7.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-60-59,0604/58-71-90 
FIAT 126p MALUCH, 1999 r„ 27 tys. km. 650 ccm, benzyna, 
niebieski, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, książ
ka serwisowa, zadbany, stan idealny, - 7.100 zł (możliwe raty 
przez komis). Wrocław, tel. 071/357-24-52 lub, 0605/62-33-21 
FIAT 126p, 1999/00 r., pomarańczowy, - 7.400 zł. Prudnik, tel. 
0502/43-51-03
FIAT 126p ELX, 1999/00 r., 15 tys. km, 650 ccm, benzyna, po
marańczowy, kupiony w salonie, konserwacja, I właściciel, RM, 
stan b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0604/54-39-22 
FIAT 126p, 2000 r., 3 tys. km, czerwony, wersja Happy End, 
konserwacja, pokrowce, fartuchy, blokada skrzyni biegów, gwa
rancja do 12.2001 r., nie używany zimą, RO Kenwood z pane
lem, -12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-40 
FIAT 126p, 2000 r., 5 tys. km, 650 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja, garażowany, stan idealny, - 9.300 zł lub zamienię na 
starszego Fiata 126p. Wałbrzych, tel. 074/846-44-82, 0604/
98-06-94
FIAT 127,1973 r., 68 tys. km, 900 ccm( czerwień meksykań
ska, techn. sprawny, przegląd do 10.2001 r., hak, -1.200 zł. 
Syców, tel. 062/785-25-81
FIAT 127,1974 r., 903 ccm, benzyna, czerwony, blacharka do 
remontu, wymieniony silnik (z 84r.) + drugi na części, ekono
miczny, - 600 zł. Jasień, tel. 0603/22-97-45, woj. zielonogór
skie
FIAT 127 A SPORT, 1979 r., 92 tys. km, 903 ccm, wiśniowy, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, OC, przegląd do 11.2001 r., 
ciemne szyby, RO, spoilery, 5-biegowy, pokrowce, nowe opony, 
halogeny, obrotomierz, skórzana kierownica, serwo, - 2.500 zł 
lub zamiana. Kotla, tel. 0607/80-22-62 
FIAT 127 A2 ,1979 r., 70 tys. km, 1050 ccm, benzyna, granato
wy, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, stan b. 
dobry, -1.400 zł lub zamienię na ciągnik ogrodniczy, motorower 
Simson. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-18-44 po godz. 20, 
0604/25-62-98
FIAT 127 A, 1984 r., 105 tys. khl, 1050 ccm, czarny, zadbany, 
garażowany, stan dobry, 5-biegowy, 3. stop, obrotomierz, radio, 
hak, ekonomiczny, przegląd do01.2002 r, -1700 zł. Pasiecz
nik, tel; 075/751-44-50
FIAT 131,1979 r., 160 tys. km, 1500 ccm, benzyna + gaz, czer
wony, stan dobry, -1.900 żł. Rudna, tel. 0600/1 7t35-90 
FIAT 131,1980 r., 170 tys. km, 1600 ccm, czerwony, blacharka 
w dobrym stanie, silnik w b. dobrym stanie, 5-biegowy, model 
przejściowy, zadbane wnętrze, do wymiany szkło lampy, - 800 
zł: Wałbrzych, tel. 0603/09-78-05 
FIAT 131 CL. 1982 r., 140 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśniowy,

‘ szyberdach, 5-biegowy, hak, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 3.000 zł. Legnica, tel. 076/854-20-60,0603/61-73-84 
FIAT 131 SUPERMIRAFIOR1,1984 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 
biały, otw. szyby, centralnyzamek,;szyberdach, welurowa 
tapicerka, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0606/33-90-79 
FIAT 132 ARGENTA, 1988 r.,40 tys. km, 1600 ccm stan dobry, 
silnik'i skrzynia biegów (5), pełny osprzęt kompletny, elektro
niczny zapłon, pompa i kolumna ze wspomaganiem kierownicy, 
możliwość odpalenia i sprawdzenia, • 800 zł. Wschowa, tel. 065/ 
540-56-81 f g  j f
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, wspo
maganie, 2 pod. powietrzne, radio, - 21.900 zł (możliwe raty 
przez komis) lub zamienię. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FIAT BRAVA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 12V, 
śliwkowy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, - 20.000 zł. 
Strzelce Opolskie, tel. 0602/26-37-61 
FIAT BRAVA, 1996 r., 54 tys. km, 1400 ccm, 12V, perłowonie- 
bieski, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, el.otw. 
szyby, reguł, fotel kierowcy i kierownica, pod. powietrzna, centr. 
zamek, immobilizer, RM z CD, garażowany, zderzaki i kołpaki w 
kolorze nadw., I właściciel, w kraju od 12.2000 r., sprowadzony, 
-21.000 zł lub zamienię na Peugeota Experta (diesla) z dopła
tą. Strzelin, tel. 0602/50-50*31
FIAT BRAVA, 1996 r.( 87 tys. km, 1600 ccm, 16V, wrzosowy, 
ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, dzielona tylna kanapa, aluminiowe felgi, regu
lowana kierownica, radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 21.500 zł. 
Wrocław; tel. 0501/50-48-82
FIAT BRAVA, 1996 r., 52 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, kupiony w salonie, el. otw. szyby, alarm, RO, bez 
wypadku. - 21.900 zl. Wrocław, tel. 0605/61-98-11 
O  FIAT BRAVA, 1997 r., 1400 ccm, czerwony meta

lic, poduszka powietrzna, centralny zamek, Im* 
mobilizer, radioodtwarzacz stereo, I właściciel, 
kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, welu
rowa tapicerka, stan idealny, • 23.900 zł. „AU- 
TO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/ 
85-15-55 01032081

FIAT BRAVA, 1997 r., 1900 ccm, TD, srebrny metalic, 2 el. otw. 
szyby, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, c. zamek, wspo
maganie, welur, pełna dokumentacja, I właściciel w kraju, moż
liwość sprzedaży na raty, - 23.500 zl. Bralin, tel. 062/781-29-65 
w godz. 9-18,0603/13-97-64
FIAT BRAVA, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy me
talic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, radio, stan b. dobry,
- 26.900 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75
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FIAT BRAVA, 1997 r., 89 tys. km, 1581 ccm; benzyna, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, im
mobilizer, centr.zamek, reg. kierownica, w kraju od 98r., RO, •
23.000 zl lub zamienię na Poloneza, 1400 ccm. Lubin, tek 076/ 
749-55-53 po godz.20 .
FIAT BRAYA, 1997 r, 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, SX, granato
wy, serwisowany, kupiony w salonie w kraju, wspomaganie, el. 
otw. szyby, alarm + pilot, centr. zamek, instrukcja obsługi, stan 
b. dobry, • 23.000 zł. Niedoradz, gm. Otyń, tel. 0606/76-10-90, 
woj. zielonogórskie
FIAT BRAVA, 1997 r., 86 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 
kupiony w Polsce, alarm, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, - 23.000 zł. Wschowa, tel. 0606/76-10-90 
FIAT BRAYA, 1997/98 r„ 39 tys. km, 1600 ccm, 16V, fioletowy 
metalic, stan idealny, kupiony w salonie Fiata, serwisowany w 
ASO, bez wypadku, - 27.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/
866-23-22
O  FIAT BRAVA, 1998 r., 1400 ccm, niebieski meta* 

lic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
właściciel, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier., centralny zamek, radioodtwarzacz stereo, 
poduszka powietrzna, alarm, immobilizer, stan 
idealny, -25.900 zł. „AUTO-PLUS", Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01032141

FIAT BRAYA, 1998 r., 33 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, wspomaganie kier., poduszka pow., centr. zamek, el. 
otw. szyby, reg. kierownica i fotele przednie, tylne dzielone, RO, 
garażowany, I właściciel, - 26.000 zł. Milicz, tel. 071/383-04-84, 
0605/53-08-97
FIAT BRAVA HSX, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, podusz
ka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, halogeny, immobi
lizer, alum. felgi 15", nowe opony, RM + CD, stan idealny, -
28.500 zł lub zamienię (możliwe raty). Legnica, tel. 076/
854-78-08,0602/36-07-03
FIAT BRAVA, 2000 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny me
talic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, el. 
reg. lusterka, podgrzewane fotele, alum. felgi, opony zimowe, 
gwarancja 6 miesięcy, • 38.800 zł. Syców, tel. 062/785-46-36 
dogodź. 17
FIAT BRAYO, 1996 r., 99 tys. km. 1900 ccm, diesel, biały, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, poduszka pow., wspomaga
nie kier., regulowana kierownica, radioodtwarzacz z RDS, I wła
ściciel, pełna dokumentacja, • 20.300 zl. Oława, tel. 0603/
48-45-35
FIAT BRAVO, 1997 r., 71 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, klimatyzacja, centralny zamek, elektr. otw. szyby, ra
dio, wspomaganie kierownicy, immobilizer, kupiony w salonie w 
Polsce, bezwypadkowy, serwisowany w ASO, zadbany, garażo
wany, stan b. dobry, • 24.900 zi. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
FIAT BRAYO. 1998 r., 83 tys..km, 1400 ccm, 12V, fioletowy 
metafic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, wspomaganie, ABS, bez 
wypadku, • 23.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-75,0603/
61-27-74
FIAT BRAVO, 1998 r., 59 tys. km, 1900 ccm, TDi. czarny, GT, 
100 KM, klimatyzacja, poduszka pow. kierowcy, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, halogeny, immobili
zer,oznakowany, reg. kierownica i fotel kierowcy, RM z  ROS, -
28.500 zł. Bolesławiec, tei. 0606/23-14-59,075/734-26-30 
FIAT BRAVO, 1998 r., 63 tys. km, 1900 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, wspom. kierownicy, 
moc silnika 100 KM, - 24.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-68 
FIAT BRAYO, 1998/99 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor gra
fitowy metalic, 100 KM, klimatronic, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, RM, 
w kraju od 2 mies., kompl. dokumentacja, stan b. dobry, - 27.000 
zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 065/546-1&46,0603/
85-26-46
FIAT BRAYO, 1998/99 r., 14 tys. km, 1200 ccm, lazurowy, el. 
reg. lusterka, ABS, RO, do sprowadzenia, - 21.000 zł. Wrocław,

■ tel. 071/355-12-20 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 73 tys. km. 700 ccm, benzyna, 
biały, RO, nowy akumulator, przegląd do 03.03.2002 r„ zadba
ny, - 7.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/69-25-09 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, niebieski, 
RM, stan b. dobry, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 071/787-44-01,0502/
67-51-76
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 58 tys. km, 704 ccm, czer
wony, bez wypadku, I właściciel, tylne szyby uchylane, atermicz
ne szyby, garażowany, konserwacja, zegarek, oryg.'lakier, za
dbany, stan b. dobry, - 7.600 zł (w rozliczeniu może być Fiat 
126p). Ziębice, tel. 074/819-91-41 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 63 tys. km, 700 ccm, błękitny 
metalic, stan b. dobry, - 7.300 z ł . ., tel. 071/390-40-83,0606/
60-94-30
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 70 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
zielony, stan idealny, bez wypadku, I właściciel, - 6.900 zł. Wro
cław, teł. 0604/95-93-70
O  FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 60 tys. km, 700 ccm, 

biały, bez wypadku, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 0601/
55-22-93 02026351 

FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 130 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, szyberdach, wyprod. we Włoszech, - 8.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/95-35-10
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 126 tys. km, 899 ccm, 41KM, 
niebieski, RO z RDS + 4 głośniki Pioneer, uchylne tylne szyby, 
atermiczne szyby, zegar, alarm Piranha i 2 piloty, nowy akumu
lator (gwarancja), kpi. dokumentacja, nadkola, blacharka ocyn
kowana, stan b. dobry, - 10.000 zł lub zamienię na Punto, z 
dopłatą. Namysłów, tel. 077/410-22-00 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 704 ccm, niebieski metalic, I 
właściciel, książka serwisowa, atermiczne szyby, tylne szyby 
uchylane, zegary od modelu EL, tylna szyba ogrzewana, z wy
cieraczką, kpi. nowych opon, zadbany, stan b. dobry, - 7.800 zł. 
Nysa, tel. 077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 704 ccm, czerwony, bez wy
padku, garażowany, atrmiczne szyby, tylne szyby uchylane, 
zegary od modelu EL, nadkola, nowe opony (kpi.), nowy aku
mulator, oznakowany, stan b. dobry, - 7.800 zł. Nysa, tel. 077/ 
431-25-68,0606/50-04-52
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 87 tys. km, 903 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-biegowy, tylne szyby uchylane, oznakowany, - 8.500 
zł. Szkaradowo, woj. leszczyńskie, tel. 0608/21-71-08 
FIAT CINOUECENTO, 1993/95 r., 46 tys. km, 900 ccm, czer
wony, stan dobry + 3 nowe opony, RM, książka,zegarek, bocz
ne szyby uchylane, - 7.500 zl. Wrocław, tel. 0602/23-59-93 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, RM, zadbany, stan b. dobry, - 9.990 zł (możliwe raty) 
lub zamienię (zwolnienie z  opłaty skarb.). Legnica, tel. 0605/
28-37-83
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 74 tys. km, 700 ccm, niebie- 
sko-zielony met., stan bardzo dobry, 2-kolorowy, szyberdach, 
blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, - 9.200 zł. Świd
nica, tel. 0604/64-69-36
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm,.srebrny metalic, za
dbany, stan b. dobry, bagażnik dachowy, dzielona tylna kana
pa, zegar cyfrowy, tylne szyby uchylane, nowe amortyzatory, 
tylna szyba ogrzewana, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 0601/11-63-64 
(k00093)
FIAT CINOUECENTO, 1994 r,. 71 tys. km, 704 ccm, Zielony

metalic, dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchylane, garażo
wany, • 8.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832-01 -48 
FIAT CiNOUECENTO, 1994 r., 65 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, radioodtwarzacz, blokada zapłonu, nowe amortyzato
ry, na gwarancji, - 8.800zł. Knurów, tel. 0602/75-31-37 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 56 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
garażowany, tylne szyby uchylane, zegar, tylna szyba ogrze
wana z wycieraczką, akumulator i opony roczne, nadkola, bez 
wypadku, oryg. lakier, przegląd do 03.2002 r„ stan ogólny b. 
dobry, - 8.300 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-85-46 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 53 tys. km, 900 ccm, malinowy 
metalic, garażowany, tylne szyby uchylane, zegar, dzielone tyl
ne siedzenia, akumulator hopony roczne, oznakowany, alarm + 
pilot, atrmiczne szyby, tylna wycieraczka, przegląd do 03.2002 
r., stan ogólny b. dobry, - 9.300 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-85-46 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 65 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
srebrny metaliG, stan b. dobry, alarm, oryg. lakier, oznakowany, 
bez wypadku, Mul-T-Lock, RO, tylne szyby uchylane, garażo
wany, - 7,900 zł. Nysa, tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 704 ccm, niebieski, Mul-T-Lock, 
RM, nowe opony, • 8.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-24-19 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
oryg. lakier, tylne szyby uchylane, alarm, tylna szyba ogrzewa
na, stan b. dobry, - 8.400 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 0608/ 
53-99-78
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 81 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, oryginalny lakier, listwy boczne, RO, zegarek, 
tylne szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, oznakowany, 
alarm + pilot, dzielona tylna kanapa, pb wymianie rozrządu, 
pokrowce, atrakcyjny wygląd, zadbany, niepalący kierowca, bez 
wypadku, - 9.200 zł. Stolec, tel. 074/815-92-11 •'
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 49 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
I właściciel, alarm, radio, stan b. dobry, • 7.800 zł. Strzelin, tel. 
0606/81-07-21

. FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 44 tys. km, 704 ccm, biały, I 
właściciel, oryg. lakier, bez wypadku, alarm + pilot, RO, tylne 
szyby uchylane, wycieraczka tylna, garażowany, stan b. dobry,
• 8.300 zł. Strzelin, tel; 0606/81-07-20
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 74 tys. km, 704 ccm, niebiesko- 
zielony metalic, dwukolorowy lakier, szyberdach, blokada skrzyni 
biegów, szyby tylne uchylne, • 9.200 zł. Świdnica, tel. 0604/
64-69-36
FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 72 tys. km, 700 ccm. biały, alarm
* 2 piloty, plastikowe nadkola, nowy ukł. wydechowy, nowy gaż
nik i pompa paliwowa, nowe amortyzatory, po przeglądzie techn., 
stan techn. b. dobry, • 8.900 zł. Wrocław, tel. 071/789-30-90 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 122 tys. km, 899 ccm, jasnozie
lony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, dzie
lona tylna kanapa, nadkola, Mini-Lock, alarm, radio, po prze
glądzie, -10.500 zł. Wrocław, tel. 0604/90-98-95
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
oryg. lakier, alarm, - 8.200 zł. Ziębice, tel. 0608/53-99-78 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 77 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
dzielona tylna kanapa, ogrzewana tylna szyba, • 9.300 zł. Lu* 
bin. tel. 0608/14-27-89
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 65 tys. km, 704 ccm, niebieski,

alarm, blokada skrzyni biegów, RO, nadkola, zadbany, - 9.300 
zł. Biały Kościół, gm. Strzelin, tel. 071/392-69-16 po godz. 18 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, 700 ccm. czarny, 
tylne szyby uchylane, II właściciel, stan techn. dobry, - 8.500 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-08-24 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 121 tys. km, 700 ccm, niebieski 
metalic, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, RM, nowy 
akumulator, - 8.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641 -94-43 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, benzyna, zielony me
talic, oryg. lakier, I właściciel, bez korozji, bez wypadku, cen
tralny zamek, alarm, szyby tylne uchylne, dzielone tylne sie
dzenia, el. otw. szyby, nadkola + konserwacja, garażowany, 
zadbany, • 9.000 zł lub zamienię. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
0603/64-69-25
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 900 ccm, biały, 5-ósobowy, RO, 
- 8.500 zł. Niedoradz, gm. Otyń, tel. 0606/76-10-90 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 69 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, trzeice światło .stop’ , alarm zdwoma pilotami, listwy 
boczne, RO z RDS, konsola, owiewki, zegar cyfrowy, przegląd 
do 05.2002 r., nowy akumulator i opony, • 8.800 zł. Nysa, tel. 
077/433-64-36 wieczorem, 0603/07-47-17 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
alarm + pilot, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, el. otw. 
szyby, tylne szyby uchylane, szyby atermiczne, dzielone tylne 
siedzenia, RM Kenwood+4 głośniki, nowy akumulator i tłumik,. 
-10.500 zł. Ostrów Wlkp.f tel. 062/591-07-26 
FIAT CINOUECENTO ED, 1995r., 61 tys. km, 704 ccm, benzy
na, czerwony, bez wypadku, garażowany, faktura zakupu, ater
miczne szyby, alarm + 2 piloty, RM, listwy boczne, plastikowe 
nadkola, pokrowce, nowy akumulator, przegląd do 04.2002 r., 
stan techn. b. dobry, - 9.700 zł. Paczków, teh 077/431-72-06, 
0600/36-96-73
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 7 tys. km. 700 ccm, czarny, 61. 
otw. szyby, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, uchylne szy
by, zegarek, stan b. dobry, - 9.400 zł lub zamiana na Fiata 126p 
el. Pleszew, tel. 062/742-53-11
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 52 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
biały, nowe opony, immobilizer, RO, plastikowe nadkola, bez 
wypadku, konserwacja, nowe amortyzatory i klocki hamulco

we, stan b. dobry, -12.600 zł lub zamienię na większy. Świdni
ca, tel. 074/853-02-57,0502/42-44-41 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 58 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
książka serwisowa, garażowany, tylna szyba ogrzewana, RM, 
katalizator, nowe klocki, amortyzatory, • 9.200 zł. Trzebnica, tel. 
0607/06-94-74
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 48 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atermiczne szy
by, RO, kołpaki, dzielona tylna kanapa, pokrowce, atrakc. wy
gląd, -11.500 zł lub zamienię na inny, z dopłatą do 30.000 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/843-18-73,0601/18-15-03,
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 70 tys. km, 700 ccm, wiśniowy, 
katalizator, alarm, radio, • 9.200 zł. Włoszakowice, tel. 065/ 
537-07-05
FIAT CINOUECENTO, 1995 r, 72 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
stan b. dobry, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, 
dzielona tylna kanapa, pasy bezwł, • 9.200 zł. Wrocław, tel. 071/
324-12-11,0603/76-55-40
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czarny, szyberdach, -
8.800 zł: Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 54 tys. km, 700 ccm, jasnozielony, 
I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, nowe opony, stan b. 
dobry, - 7.500 zł. Wrocław, teł. 071/361-43-31,0602/47-72-87 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 77tys. km, 704 ccm, granato
wy, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, uchylne szyby, 4 pasy, serwi
sowany, użytkowany przez kobietę, zadbany, -10.200 zł. Wro
cław, tel. 0606/70-70-87
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 70 tys. km, 704 ccm, czarny, 
tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, zadbany, - 9.800 
zł lub zamienię. Wrocław, teł. 071/345-75-81 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 66 tys. km. 700 ccm, czerwony, 
oznakowany, radio, dzielona tylna kanapa, stan dobry, • 8.200 
zł. Wrocław, teł. 071/352-74-87 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czarny, garażowany, 
hak, RM, stan b. dobry, • 9.800 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50*71 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 61 tys. km, 704 ccm, czarny, 
bez wypadku, oryg. lakier, dzielona tylna kanapa, tylne szyby 
uchylane, RM, Mul*T-Lock, koła zimowe, pasy bezwł. tylne, -
9.500 zł. Ziębice, tel. 074/819-90-62,0600/81 -45-48 
FIAT CINOUECENTO. 1995/96 r., 45 tys. km. 704 ccm, czer
wony, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, zegarek, 
garażowany, stan b. dobry, • 9.600 zi. Syców, tel. 062/785-19-18, 
0609/63-51-12
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 65 tys. km, 704 ccm, czer
wony, I właściciel, kupiony w salonie, bezwypadkowy, stan b. 
dobry, alarm, centralny zamek, ciemne szyby, obniżony, atrak
cyjny wygląd, -10.300 zl. Świdnica, tel. 0603/64-16-21 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r.,48 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, ater
miczne szyby, RO, dzielona tylna kanapa, pokrowce, kołpaki, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 11.500 zł lub zamienię na 
VW Golfa III. Wałbrzych, tel. 074/843-18-73,0601/18-15-03 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 55 tys. km, 900 ccm, biały, 
kubełkowe fotele, obrotomierz, tylne szyby przyciemniane, pasy 
bezwł., dodatkowe światło .stop', spoiler, alarm, Mul-T-Lock, 
centr. zamek + pilot, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 0604/28-26-80

FIAT CINOUECENTO, 1996 K, 70 tys. km, 700 ccm, biały, uchy
lane szyby, blokada skrzyni biegów, RO, zegarek, tylne zagłówki, 
-10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-14-12,0607/26-64-93 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 70 tys. km, 704 ccm, szary me
talic, I właściciel, 2 opony zimowe, blokada skrzyni biegów, •
9.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-49-48 
FIAT CiNOUECENTO SPORTING, 19% r., 21 tys. km, 1100 
ccm, czerwony, alum. felgi, alarm, skórzana kierownica i gałka 
zmiany biegów, RO, serwisowany, stan b. dobry, - 15.500 żł. 
Głogów, tel. 0604/34-24-05
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 43 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, garażowany, alarm + pilot, oznakowany, dzielona tylna 
kanapa, stan b. dobry, pilnie, - 10.000 zł. Głuszyca, tel. 074/ 
845-61-41
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r., 61 tys. km, 1100 
ccm, żółty, immobilizer, centr.'zamek + alarm, kubełkowe fote
le, białe zegary, skórzane dodatki, alum. felgi, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, el. reg. reflektory, tylne szyby uchylane, 
bez wypadku, serwisowany, garażowany, stan idealny, atrakc. 
wygląd, -15.000 zł. Górka Wieruszewska, tel. 0600/38-21-79, 
0604/95-63-03
FIAT CINOUECENTO S, 1996 r., 50 tys. km, 899 ccm, wtrysk, 
biały, bez wypadku, zadbany, oryginalny lakier, katalizator, ozna
kowany, 5-biegowy, immobilizer, konserwacja, nadkola, listwy 
boczne, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, tylna szyba 
ogrzewana, wycieraczka tylna, nowe opony, dzielona tylna ka
napa, pokrowce, -13.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-52-72 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 75 tys. km. 700 ccm, biały, fak
tura VAT, - 9.900 zł. palisz, tel. 062/764-41-32,0604/08-36-62 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 54 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
zadbany, blokada skrzyni biegów Tytan, II właściciel, -10.000 
zł. Legnica, tel. 076/866-17-06
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 45 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
niebieski, alarm + pilot, garażowany, bez wypadku, nowy aku
mulator (gwarancja), posiada katalizator, oryginalny lakier, stan 
b. dobry, -11.000 zł. Lubin, tel. 076/847-07-07,076/842-59-23 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 78 tys. km, 900 ccm, popielaty 
metalic, boczne szyby uchylane, zegarek, nowe opony, RO, tylna 
szyba ogrzewana, zadbany, -11.200 zł. Nysa, tel. 077/435-26-65

FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 55 tys. km, 704 ccm, ciemno
niebieski, blokada skrzyni biegów, opony zimowe, stan dobry, -
9.200 zł. Oleśnica, tel, 0603/95-7,8-68 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 57 tys. km, 704 ccm, biały, nowe 
opony, radioodtwarzacz z RDS, zadbany, - 8.500 zł. Oława, tel. 
071/303-&5-73 po godź. 20
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r., 45 tys. km, 900 ccm, 
wtrysk, szary metalic, katalizator, immobilizer, oznakowany, 
zegarek, szyby atermiczne, tylne uchylne, listwy boczne, koł
paki, kupiony w salonie, 4 zagłówki, bez wypadku, I właściciel, 
stan idealny, -13.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-16-78,0608/
27-80-06
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 704 ccm I właściciel, faktura 
zakupu, serwisowany, książka serwisowa, tylne szyby uchyla
ne, zegarek, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, 
zadbany, stan idealny, - 8.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-72 w 
godz. 9-17,0607/78-69-08
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 33 tys. km, 700 ccm, szary me
talic, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, -11.500 zł. Świd
nica, tel. 074/853-46-39
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 80 tys. km, 899 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, 5-biegówy, kupiony w salonie we Wrocła
wiu, nowe opony i amortyzatory, alarm, radio Kenwood z RDŚ + 
4 głośniki, zadbany, stan b. dobry, • 11.800 zł: Wrocław, tel. 071/
325-05-14,0501/95-76-59
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 56 tys. km, 704 ccm, szary me
talic, radioodtwarzacz Sony + głośniki, nowe opony, - 9.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-44-05
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, bordo
wy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, katakizator, 
dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator na gwarancji, -
14.900 zł. Wrocław, tel. 0606/37-31-93,351-95-54 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r., 80 tys. km, 700 ccm, ben
zyna. niebieski, tylna szyba ogrzewana, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 7.900 zł. Żary, tel. 068/374-23-91,0603/13-78-83 
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., 53 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
oryg. lakier, oznakowany, I właściciel, bez wypadku, RM, bocz
ne szyby uchylane, zegarek, garażowany, immobilizer, kpi. do
kumentacja, stan techn. b. dobry, -11.600 zł. Brzeg, tel. 077/ 
416-91-06,0606/31-07-97
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 45 tys. km, 704 ccm, kolor grosz
kowy metalic, • 11.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-54-06,0605/
32-11-62
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1997 r., 50 tys. km. 1100 
ccm, żółty, alarm, el. otw. szyby, alum. felgi, centr. zamek, skó
rzana kierownica, katalizator, RO Blaupunkt, tylne szyby uchy
lane, - 17.000 zł. Jelenia Góra, tei. 075/764-50-50, 0604/ 
79-15*28
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1997 r., 49 tys., km, 1100 
ccm, żółty, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, 
tylne szyby uchylane, alum. felgi, RM + 4 głośniki, atermiczne 
szyby, konserwacja, stan idealny, • 17.300 zł. Strzelin, tel. 071/ 
392-26-29

FIAT CINOUECENTO VAN, 1997 r., 65 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
niebieski, alarm, immobilizer, stan b. dobry, -10.000 zł. Strze
lin, tel. 0608/52-66-62
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 704 ccm, kolor malinowy meta
lic, I właściciel, kpi. dokumentacja, serwisowany, garażowany, 
4 zagłówki, dzielone tylne siedzenia, nadkola, zegar, alarm, 
immobilizer, przegląd do 06.2002 r., stan dobry, • 11.900 zl. 
Świebodzice, tel. 0607/43-64-86 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 43 tys, km, 700 ccm, niebieski, 
alarm, radio, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby-uchylane, dzie
lona tylna kanapa, -11.700 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1997 r„ 38 tys. km, 1108 
ccm, żółty, pod. powietrzna, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, 
alarm, tylne szyby uchylane, skórzana kierownica i lewarek dźwi
gni biegów, napinacze pasów, alum. felgi, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, -16.500 zł. Wrocław, tel. 343-83-46 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 46 tys. km, 704 ccm, 
biały, tylne szyby uchylane, dzielona kanapa, zegarek, kupiony 
w polmozbycie (2000 r.), stan idealny, -11.900 zl. Wrocław, tel. 
071/783-66-15
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 700 ccm, niebieski, 
alarm, RM, 4 zagłówki, 4 pasy bezwładnościowe, wycieraczka, 
ciemne szyby, szerokie opony, garażowany, serwisowany, I wła
ściciel, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -12.100 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/365-77-50,0501/57-17-86 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 54 tys. km, 7Ó0 ccm, biały, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r„ 50 tys. km, >00 ccm, biały, ka
talizator, książka serwisowa, alarm, Mul-T-Lock, RM, listwy bocz
ne, szyby tylne uchylane, siedzenia rozkładane, 4 nadkola, stan 
b. dobry, możliwość wystawienia faktury VAT, -10.900 zł. Wro
cław, tel. 071/325-05-89
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 67 tys. km, 700 ccm, -10.200 
zł. Zduny, tel. 062/721-52-02
FIAT CINOUECENTO. 1997798f., 46 tys. km, 700 ccm, błękit
ny metalic, bez wypadku, atermiczne szyby, dzielona tylna ka
napa, zegarek, stan idealny, -12.000 zł. Trzebień, gm. Bolesła
wiec, tel. 0607/70-22-36

FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 59 tys. km, 900 ccm, malinowy 
. meta|ic, I właściciel, bez wypadku, RM,immobilizer, el. reg/re

flektory, tylne szyby uchylane, atermiczne szyby, serwisowany. 
-13.800 zł. Kamienna Góra, tel.075/744-60-26 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 23 tys. km, 704 ccm, srebrny 
metalic, II właściciel, mało eksploatowany, faktura kupna w sa
lonie, atermiczne szyby, tylne uchylne, dzielona kanapa, zega
rek, korektor ustaw, świateł, 4 zagłówki, tylna wycieraczka, stan 
b. dobry, -12.700 zł. Ostrzeszów, teł. 062/730-75-09 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 36 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, atremiczne szy
by, katalizator, dzielona tylna kanapa, zadbany, stan b. dobry, 
(kredyt), -13.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-26-07 wieczorem 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r„ 33 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
biały, I właściciel, bez wypadku, immobilizer, 4 zagłówki, tylna 
szyba ogrzewana, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0605/23-97-71 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 56 tys. km, 704 ccm, biały, -
11.200 zł (oglądać w komisie, ul. Wyścigowa 58). Wrocław, tel. 
071/328-22-94,342-59-95 po godz. 18 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 26 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
I właściciel, uchylne tylne szyby, zegar, alarm, RO z panelem, 
el. reg. reflektory, tylna wycieraczka, * 14.000 zł. Wrocław, tel. 

'0501/57-16-31
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 45 tys. km, 700 ccm, Srebrny 
metalic, garażowany, RM, blokada skrzyni biegów, bez wypad
ku, -12.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-06-41 **
FIAT COUPE, 1996 r., 10 tys. km, 2000 ccm, turbo, żółty, 220 
KM, tuning fabryczny Abarth, obniżony, ospoilerowany, klima
tyzacja, czarna skóra, aluminiowe felgi, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, pełne wyposażenie elektryczne, - 34.000 zł. Leszno, 
tel. 065/529-36-37,0607/44-22-40 
FIAT COUPE, 1996 r., 73 tys. km, 2000 ccm, 16V, żółty, model 
sportowy, aluminiowe felgi, centralny zamek, wspomaganie 
kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, nowy 
układ wydechowy, ABS, stan b. dobry, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/25-47-55
FIAT CROMA, 1987 r.; 124 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, niebie
ski, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, 
nowe przeguby, nowy akumulator i wydech, RO. sprowadzony 
w całości, stan b. dobry, - 4.500 zł lub zamienię na mniejszy 
samochód. Opole, tel. 0604/79-00-72 
FIAT CROMA, 1989 r., 2000 ccm centr. zamek, el. reg. luster
ka, wspomaganie, na białych tablicach • 1.250 DEM. Zgorze
lec, tel. 0604/49-93-59,0607/48-80-53 
FIAT CROMA, 1990 r., 2500 ccm, turbo D, ciemnozielony me
talic, 5-biegowy, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, el. otw. 
szyby, alum. felgi, spoiler, welurowa tapicerka, - 8.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-54-92,0603/65-33-25 
FIAT CROMA, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, zielony, klimatyza
cja, zadbany, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, -12.200 zł., tel. 0604/97-98-07 
FIAT CROMA, 1994 r., bordowy metalic, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, reguł, pasy, reg. kie
rownica, alum. felgi, sprowadzony w całości, -13.000 zł. Opo
le, tel. 0601/52-42-43
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 120 tys. km, 1600 ccm. srebr
ny metalik, z salonu, poduszka pow., radio, dzielone tylne sie
dzenie, relingi, dokumentacja, - 27.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/ 
. 730-19-33,0607/69-36-10
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 76 tys. km, 1600 ccm. 16V po
duszka pow., centr. zamek, hak, alarm, immobilizer, kupiony w 
Polsce, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-56-89 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r„ 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metpłic, radio z  RDS, wspomaganie, el. otw. szyby, 
relingi dachowe, klimatyzacja, stan b. dobry, alum. felgi, - 26.500 
zł. Lubin, teł. 076/844-53-79
FIAT MAREA. 1997 r., 92 tys. km, 1900 ccm, TD 100 KM.zielo
ny metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek+pilot, welur, radioodtwarzacz, zarejestrowany, stan ide
alny, - 27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/
88-28-89
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, me
talic, I właściciel, centr. zamek, bez wypadku, stan dobry, •
25.000 zł. Wrocław, teł. 071/341-68-56 
FIAT MAREA, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny me
talic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., centralny zamek, im
mobilizer, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, podłokiet- 
nik, RO, książka serwisowa, I właściciel, • 26.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-71-06,0603/30-13^02 
FIAT MAREA, 1998 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny, peł
ne wyposażenie, - 26.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-11, 
0607/53-60-44
FIAT MAREA WEEKEND. 1998 r„ 42 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
czerwony, automatic, pełne wyposażenie, garażowany, - 32.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-29-60 po godz.18 
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 28 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
fioletowy metafic, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, podłokietnik, immobili
zer, blokada skrzyni biegów, relingi dachowe, I rejestracja w 
1999 r., przegląd do 2003 r., zadbany, sten b. dobry, • 31.900 zł. 
Wrocław, tel. 0602/17-42-00
FIAT MULTIPLA, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, JTD, granato
wy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, możliwość sprze
daży na raty, - 43.000 zł. Jarocin, tel. 062/747-48-37 
FIAT PALIO WEEKEND, 1997 r., 74 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, ciemnoczerwony metalic, relingi dachowe, bagażnik dacho
wy, dzielona tylna kanapa, I właściciel, serwisowany, bez wy
padku, immobilizer, • 18.300 zL Wrocław, tel. 0607/22-63-44 
O  FIAT PALIO WEEKEND, 1997/98 r., 78 tys. km, 

1600 ccm, srebrny metalic, stan b. dobry, • 20.500 
zł (brutto, możliwość wystawienia faktury VAT). 
Wrocław, tel. 0606/44-75-31 01026821

FIAT PALIO WEEKEND EL. 1998 r., 55 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, I właściciel, garażowany, zadbany, kupiony w 
salonie w kraju, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, właściciel nie
palący, bez obić i zadrapań, 4 zagłówki, -17.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-90-01
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 1600 ccm, 16Vel. otw. szyby, 
relingi dachowe, I właściciel, • 21.000 zł. Głogów, tel. 0608/
74-62-87
FIAT PALIO WEEKEND. 1999 r., 1200 ccm, czerwony, kupiony 
w serwisie, I właściciel, stan b. dobry, - 22.900 zł., tel. 074/
852-30-95,0601/40-51-05
FIAT PALIO HL, 1999/00 r., 35 tys. km. 1200 ccm, srebrny me
talic, 75 KM, el. otw. szyby, centr. zamek, poduszka pow., RO, 
zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, bez wypadku, 
stan idealny, faktura VAT, - 24.900 zł. Kępno, tel. 0600/36-30-58 
FIAT PANDA, 1980 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, szyber
dach + drugi silnik na części, do drobnych poprawek blachar
skich, nowy układ wydechowy, przegląd do 04.12.2001, -1.500 
zł. Lubań, tel. 075/722-28-65
O  FIAT PANDA, 1989 r., 750 ccm, czerwony, na bia

łych tablicach - 800 DEM. Gubin, tel. 0503/
98-81-94,0600/59-13*33 87026021

FIAT PUNTO, 1994 r., 74 tys. km, 1100 ccm, złoty metalic, 
3-drzwiowy, poduszka pow., zderzaki w kolorze nadwozia, za
dbany, -15.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Legnica, tel- 0606/
99-12-44
FIAT PUNTO 55,1994 r., 120 tys. km, 1108 ccm, szary metalic, 
sprowadzony z Niemiec, bezwypadkowy, oclony w całości, 2 
dni w kraju, -15.900 zł. Żary, tel. 0603/39-04-87 
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. Goluchów, tel. 062/761-52-36, 
0600/11-05-29
FIAT PUNTO, 1994 r., 85 tyś. km, 1700 ccm, turbó D. czarny, 
centr. zamek, alarm, RM, - 15.500 zł. Prochowice, tel. 0607/
34-19*15
FIAT PUNTO, 1994 r., 1242 ccm 5-drzwiowy, sprowadzony w 
całości, radio, reg. reflektory, -15.000 zł. Rozdrażew, tel. 0609/
28-38-49,062/722-14-60
FIAT PUNTO ELX, 1995 r., 1240 ccm, benzyna, szary metalic, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwiowy, kupiony 
w salonie, II właściciel, - 17.000 zł. Karhienna Góra, tel. 075/ 
744-78-44,0604/29-29-67
FIAT PUNTO, 1995 r., 52 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, periowowi- 
śniowy, 3-drzwiowy, alarm, hak, listwy boczne, tylne szyby uchy
lane, kupiony w salonie w kraju, sten techn. b. dobry, -16.700 
zł. Legnica, tel. 076/850-63-89

Oferta używane:
- Fiat 126p 2000, cena 9.300 zł
- Fiat Cinquecento 700,1996, cena 10.900zł
- Fiat Seicento 1,1S, 2000, cena 23.500 zł
- Fiat Punto 1,2 S, 2000, cena 29.600 zł

certyfikat i gwarancja 6 m-cy

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

cena 44.600 zł
- Fiat Seicento S, 1999, cena 17.900 zł

N o w y  F I A T  
z a  s t a r e  A U T O

M a r z y s z  o  z a k u p i e  n o w e g o  a u t a  

t y l k o  t e r a z  n i e s a m o w i t a  o f e r t a  

Przy zakupie nowego FIATa 
możesz zaoszczędzić do...
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J A T A
WWW: Jata.flat.ng.pl

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

BOG USZ s.c. 
Dzierżoniów 

ul. Armii Krajowej 9 
tel. 831-98-68, 832-03-91
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M DF Au to  
Ząbkowice Śl. 

ul. Partyzantów 1 
tel. 815-73-34, 815-73-35
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FIAT PUNTO 1.2 2000 
ok. 3.000 km, zielony,

I właściciel z salonu 28.900 
tel. 071/366-21-24

FIAT PUNTO ELX 75,1995 r.,.96 tys. km, 1242 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, halo
geny, serwisowany, kupiony w salonie, -16.500 zł. Łagów, gm. 
Zgorzelec, tel. 075/771-59-97,0501/22-40-53 
FIAT PUNTO, 1995 r., 73 tys. km, 1100 ccm, biały, immobilizer, 
el. reg. reflektory, 5-drzwiowy, oznakowany, lusterka i zderzaki 
w kolorze nadwozia, RO Pioneer, welurowa tapicerka, kpi. do
kumentacja, -15.500 zł. Przyborów, tel. 068/388-16-60,0607/ 
26-78-25
FIAT PUNTO ELX 75,1995 r., 90 tys. km, 1242 ccm, turkuso
wy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, II właściciel, garażowany, kupio
ny w Salonie w Polsce, zadbany, -17.200 zł. Rudna, tel. 076/ 
843-50-68
FIAT PUNTO, 1995 r„ 72 tys. km, 1100 ccm. niebieski, 
Mul-T-Lock, alarm, tylne szyby uchylane, centr. zamek, el. otw. 
szyby, spoiler w kolorze nadwozia, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 
071/787-49-89
FIAT PUNTO HSO, 1995/96 r., 44 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, 75 KM, 5-drzwiowy, RM, serwo, ABS, el. otw. 
szyby, 4 zagłówki, obrotomierz, reg. kierownica, centr. zamek, 
immobilizer, reguł, fotel kierowcy, sprowadzony z  Niemiec 
05.2001 r., bez wypadku, książka serwisowa, stan idealny, - 
17.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
FIAT PUNTO, 1995/96 r., 84 tys. km, 1100ccm, szary metalic,, 
3-drzwiowy, alarm, immobilizer, 2 pod. powietrzne, nowe amor
tyzatory przednie i opony, -15.500 zł (możliwe raty przez ko
mis). Dzierżoniów, tel. 0600/18-74-68 
FIAT PUNTO 55S, 1995/96 r„ 81 tys! km, 1100 ccm, wtrysk 
3-drzwiowy, 5-biegowy, nętwe opony i amortyzatory, RM Blau- 
punkt, zielone szyby, tylne szyby uchylane, 4 zagłówki, reguł, 
kierownica i fotel kierowcy, reguł. wys. mocowania pasów, el. 
reg. reflektory, sprowadzony w całości, stan idealny, -14.600 
zł. Strzelin, tel. 071/392-28-35,0503/65-89-31 ‘
O  FIAT PUNTO 55 SX, 1996 r., 1100 ccm, srebrny 

metalic, kupiony w sa lon ie, serw isowany, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. za* 

£  mek + pilot, alarm, RM + głośniki, halogeny, bia
łe kierunkowskazy, 4 zagłówki, kołpaki, lakiero
wane zderzaki i lusterka, b. zadbany, właściciel 
niepalący, garażowany, pakiet dokumentów i klu
czy, oszczędny, stan idealny, bez wypadku,, cena 
• 17.600 zł lub, zamienię, Wałbrzych, tel. 074/ 
841-03-31,0604/83-74-39 84017181

FIAT PUNTO ELX, 1996 r., 1200 ccm, zielony metalic, 3-drzwio
wy, dużo dodatków, -18.500 zł. Oława, teł. 071/303-37-86 
FIAT PUNTO 60 SX, 1996 r.,75 tys. km, 1242 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., . 
obrotomierz, immobilizer, kompletna dokumentacja, -17.900 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-04-79 
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996 r., 70 tys. km, 1240 ccm, złoty me
talic, el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, uchylne tyl
ne szyby,-17.500 zł. Piaski, tel. 065/57195-11 . v  ■
FIAT PUNTO, 1996 r., 69 tys. km, 1100 ccm, niebieski, 2 pod. 
powietrzne, immobilizer, tylne szyby uchylane, 3-drzwiowy, ga
rażowany, zadbany, -16.700 zł. Syców, tel. 062/785-42-68 ‘
FIAT PUNTO SX, 1996 r., 59 tys. km, czerwony, 3-drżwiowy, 
kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, autoalarm, pilot, 
centr. zamek, el. otw. szyby, RO, -17.800 zł. Świdnica, tel. 074/ 
852-54-56
FIAT PUNTO, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, turbo, czarny, GT, 
moc silnika 145 KM, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie elek
tryczne, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-68 
FIAT PUNTO, 1996/97 r., 52 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, niebie
ski, bez wypadku, I rej. w 97 r, I właściciel w kraju. 2 poduszki 
pow., RM, -16.900 zł. Wschowa, tel. 065/540-6643 
FIAT PUNTO SX 75.1997 r., 78 tys. km, 1350 ccml kolor grafi
towy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm, immobili
zer, reg. kierownica, halogeny, -18.300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-61-70,0503/02-33-51,0601/59-73-63 
O  FIAT PUNTO SX, 1997 r., 40 tys. km, 1242 ccm, 

bordowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reg. re- 

M  flektory, regulowana kierownica, -17.600 zł. Ra-
W  wicz, tel. 065/547-48-11 po godz. 20, 0604/

94-24-50 01031851 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 43 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, Pb/,

# srebrny metalic, z salonu, 1 właściciel, garażowany, el. otwiera
ne szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, pełna doku
mentacja, RO, immobilizer, alarm, opony zimowe, 5-drzwiowy,. 
centralny zamek, stan idealny, - 20.000 zł. Kowary, teł. 075/ 
761-30-44
FIAT PUNTO S X ,1997 r., 50 tys. km, 1700 ccm, TD, zielony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, 3 elementy do lakierowania, - 19.300 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-t7,0601/53-46-55 
FIAT PUNTO, 1997 r., 60 tys. km, 1245 ccm, cząmy, 3-drzwio
wy, alarm + pilot, radio, el. otwierane szyby, bagażnik, zimowe 
opony, serwisowany, bez wypadku, z salonu, i właściciel, - 
21.500z t  Qpole, teł, 0607/49-55-98 
FIAT PUNTO, 1997 r., 48 tys; km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, wspomaganie, centr. zamek; el. otw. szyby, RO, do 
lakierowania, -13.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/32-13-73,062/ 
737-10-52
FIAT PUNTO HSD 75,1997 r.. 1200 ccm. benzyna, niebieski 
metalic, garażowany, zadbany, wspomaganie, ABS, poduszka 
kier, -19.500 zł. Strzegom, tel. 074/649-13-50 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 26 tys. km, 1100 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otw. szyby, RM, kupiony w 
salonie w Polsce, I właściciel, garażowany, stan i}, dobry, •
21.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/848-81-58 po godz. 16
FIAT PUNTO 75SX, 1997 r., 52 tys. km, 1242 ccm, benzyna, 
chabrowy metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, dzie
lona tylna kanapa, 4 zagłówki, regul/wys. mocowania pasów, 
obrotomierz, immobilizer, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, alarm + pilot, kupiony w salonie, mało używany, stan ideal
ny, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
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.; 1100 ccm, zielony, 5-drzwio- 
wy, immobilizer, kupiony w salonie w Polsce, I 
właściciel, serwisowany, stan idealny, -19.900 zł. 
„AUTO-PLUS", Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01032111 

FIAT PUNTO, 1998 r., 61 tys. km, 1100 ccm, SX, zielony, kupio
ny w salonie, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. świa
teł i siedzenia, inst. gazowa, garażowany, stan b. dobry, - 20.500 
zł. Bielawa, tel. 074/833-42-23
FIAT PUNTO, 1998 r., 35 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, kupiony w salonie, alarm, tylne szyby uchylane, stan 
b. dobry, -19.900 zł. Jawor, tel. 076/870-48-57,0603/22-44-13 
FIAT PUNTO, 1998 r., 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, 5-drzwiowy, I właściciel, książka serwisowa, 
zegarek, immobilizer, oryg. lakier, garażowany, stan b. dobry, -
21.000 zł lub zamienię na inny. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-9348
FIAT PUNTO, 1998 r., 56 tys. km, 1700 ccm, turbo D, różowy 
metalic, wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, immobilizer, 
el. otw. szyby, 5-drzwiowy, - 24.000 zł. Leszno, tel. 065/ 
520-62-28
FIAT PUNTO, 1998 r., 47 tys. km, 1242 ccm, 60 KM, czarny, 
zadbany, w kraju od 1999 r., I właściciel, • 20.800 zł. Pleszew, 

^  tel. 062/74245-76
*  FIAT PUNTO 55S, 1998 r., 30 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer

wony; 3*drzwiowy, RO, nowe głośniki Sony, -17.800 zf. Wro- - 
cław, tel.071/349-40Ł86,0604/41-3545 
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys.^rti,,1300 ccm, wtrysk, czarny, 
wspomaganie kier., centr. zamek; el. otw! Szytyr, el. reg. świa
tła, obrotomierz, welurowa tapicerka, książka serwisowa, - . 
21.500 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FIAT PUNTO 55,1998/99 r., 39 tys. km, 1100 ccm, kolor rudy 
metalic, kupiony w salonie, faktura zakupu, 5-drzwiowy, listwy 
boczne, zegarek, RM, immobilizer, pokrowce, reguł, reflektory, 
atrakc. wygląd, stan idealny, - 21.900 zł. Strzegom, tel. 0605/ 
22-59-61
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, - 19.300 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/5346-55 
FIAT PUNTO, 1999/00 r., 28 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, stan b, dobry, - 20.300 zł. Legnica, tel. 0601/ 
50-9744
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 7 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, reg. kierownica, el. otw. szyby, regui. fotel kierowcy, stan 
idealny, - 27.900 zł. Leszno, tel. 0603/13-8049 
FIAT PUNTO II HGT, 1999/00 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
perłowomiedziany, klimatyzacja, nawigacja GPS, wszystkie el. 
dodatki, ABS, CTS, 4 poduszki pow., alum. felgi, komputer, CD 
+ zmieniacz na 5 płyt, skórzane dodatki i inne, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, - 34.500 zł lub zamienię. Złotoryja, 
tel. 076/878-63-77,0604/83-2646 
FIAT PUNTO SX, 2000 r., 21 tys. km, 1200 ccm, ciemnozielo
ny, 3-drzwiowy, poduszka powietrzna, centralny zamek, wspom. 
kierownicy, el. otw. szyby; komputer, dzielone tylne siedzenia, 
alum. felgi, I właściciel; f-ra zakupu, garażowany, stan idealny,
• 29.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/ 
84644-82,0604/98-06-95
FIAT REGATA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna zarejestrowany, 
alum. felgi, centr. zamek, RM, el. otw. szyby,stan dobry, -2.700 
zł. Wałbrzych, tel. 0608/18-3649 po godz. 18 3  .
FIAT REGATA, 1985 r., szary metalik/centralny zamek, radio 
Sony, przegląd do listopada, - 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-82-61
FIAT REGATA, 1985 r., 130 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielo
ny, z urzędu celnego, stan silnika i zawieszeń b. dobry, blachar
ka do poprawek, pokrowce, radio, przegląd do 04.2002 r, - 3.800 
zł. Ścinawka Średnia, tel. 0603/97-66-21 '
FIAT REGATA, 1986 r., 134 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebrny, 
5-biegowy, RM, alarm, reg. kierownica, zadbany, - 4.500 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-13-01 
FIAT REGATA, 1986 r., 1900 ccm, diesel, błękitny metalic, prze
bieg 3 tys. km po remoncie silnika, pełna dokumentacja, szy
berdach, centr. zamek, el. otw. szyby, - 4.500 zł. Kalisz, tel. 062/

■ 760-13-29
FIAT REGATA KOMBI, 1987 r., 1700 ccm, diesel, srebrny me
talic, relingi dachowe, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, alum-felgi, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 6.200 zł 
łub zamienię. Paczków, teł.077/431 -76-76 
FIAT RITMO, 1983 r., 160 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
przegiąddo 10.200lr., nowyakumulator i ukł. hamulcowy, 5-bie- - 
gowy, 5-drzwiowy, rozkładane siedzenia, stan dobry, -1.400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/840-07-28 .
FIAT RITMO, 1984i,p1700 ccm, diesel..niebieski, ekonomizęn 
3-drzwiowy, $$iię^^starijśjlnlka bi dobry/- 3:200 zł. Rrześł* ■ 
borowa, tel. 074/815-80-95
FIAT RITMO, 1985 r., 188 tys. km, 1714 ccm, diesel, metalic, 
nowy akumulator, nowe pokrowce, przegląd do 2002/., dużo, 
nowych części, stan dobry, - 3.800 zł. Milicz, tel. 0609/49Ł4fc26-<i; 
FIAT RITMO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metali^ 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, do małych poprawek blćh 
charskich, - 2.500 zł. Raciborowice Górne, woj. legnickie, tel. 
076/818-97-64 • '&
FIAT RITMO, 1987 r., 1700 ccm, diesel.-53Ó0zł. Któtłzkó^fe 
074/867-80-76
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 53 tys. km. 899 ccm db lipca gwa-' '  
rancja (przedłużona), serwisowany w ASO, książka serwisowa, 
po przeglądzie, nowe opony Dunlop+nowe amortyzatory, bar
dzo zadbany w środku i na zewnątrz (garażowany), nagłośnie
nie JBL, elektr. otw,szyby, centralny zamek, -16.500 zł. Opole,, 
tel. 0605/07-03-80
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 38 tys. km, 900 ccm, rudy meta-,

" lic, oryg. lakier, I właściciel, kompl. dokumentacja, zderzaki w 
kolorze nadwozia, listwy boczne, el. otw. szyby, dzielona tylna 
kanapa, zegarek, immobilizer, garażowany, stan b. dobry, • 
16.900 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-9348 
FIAT SEICENTO SX, 1998 r„ 77 tys, km, 899 ccm,niebieski, 
el. otw. szyby przednie, dzielone tylne siedzenia, zderzaki w 
kolorze nadwozia, paśy bezwł., RO, serwisowany, garażowany, 
-15.900 zł. Leśna, tel.075/721-13-10,0607/70-03-55 
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r . 35 tys. km. 1100 ccm .. 
żółty, centr. zamek, el. otw. szyby, halogeny, alum. felgi, • 17.000 
zł. Lubin, tel. 0605/82-7741
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 33 tys. km, 900 ccm faktura zaku
pu, książka serwisowa, alarm, radio, Mul-T-Lock, immobilizer, 
zderzaki w kolorze nadwozia, listwy boczne, kołpaki, garażo
wany, stan idealny. -16.900 zł. Marciszów, tel. 075/741-05-54 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r, 36 tys. km, 9QQccm, benzyna, 
czerwony, el. otw. szyby, immobilizerj-RM, kupiony w salonie, 
dodatkowe światlo»stop", stan techn. b. dobry, -17.200 zł lub 
zamienię. Prusice, tel. 071/312763 3̂10604 /36-35-85 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 900 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
katalizator, garażowany, konserwacja, immobilizer, pokrowce;'
4 zagłówki, 5-biegowy, zadbany, bez wypadku, -16.950 zł lub 
żamienię na Fiata Punto, VW Golfa, Opla Astrę. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36
O  FIAT SEICENTO., 1999 r., 900 ccm, morelowy, ku

piony w salonie, I właściciel, blokada skrzyni bie
gów, RO, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-08-04 
02026511

FIAT SEICENTO SPORTING, 1999 r , 1000 ccm tjogata wer- % 
sja, • 18.500 zł. Drezdenko, tel. 0604/67-03-99 
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 17 tys. km, 900 ccm, srebr
ny metalic, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, zderzaki w 
kolorze nadwozia, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kana
pa, -1 7.500 zł (możliwe raty). Gostyń, tel. 0603/35-11 -37, woj. 
leszczyńskie
FIAT SEICENTO, 1999 r., 29 tys. km, 899 ccm, błękitny meta
lic, centralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, alarm, immobi
lizer, • 18.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-9443 
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999 r., 1100 ccm. wtrysk, żółty, 
radio, 5-biegowy, katalizator, centr. zamek, alurff. felgi, eL otw. 
szyby, airbag, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, bez uszkodzeń, el. reg. reflektory, skórzana kierownica, tyl
ne szyby uchylane, stan idealny, - 22.000 zł. Leszno, tel. 065/ 
529-61-72,0604/38-56-63 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w intemecie pod numerem - AK0222 www.autogiel- 
da.com.pl)
FIAT SEICENTO HOBBY, 1999 r., 4 tys. km, 1108 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, z salonu, stan idealny, el.przednie światła, 
el.przednie szyby, poduszka kierowcy, dzielona tylna kanapa, tapi
cerka niebieska, drzwi, siedzenia, immobilizer, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, listwy boczne, RM Sony 4 x 40W, głośniki 
Kenwood, • 17.700 zł. Lubań, tel. 075/721-51-84,0609/4842-96 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 24 tys. km, 1100 ccm, biały, kupiony 
w salonie, homologacja, kpi. dokumentacja, faktura, • 16.500 
zł. Milicz, tel. 0603/86-83-58
FIAT SEICENTO, 1999 r., 42 tys. km. 1100 ccm, błękitny, I wła
ściciel, poduszka pow., el. otw. szyby, RM, zderzaki w kolorze 
nadwozia, -17.900 zł. Ostrzeszów, tel. 062/73048-71 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 15 tys. km, 900 ccm, błękitny meta
lic, bez wypadku, głośniki, antena, stan b. dobry, - 16.900 zł. 
Syców, tel. 062/78546-36 do godz. 17 
FIAT SEICENTO S, 1999 r., 10 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, immobilizer, pokrow
ce, plastikowe nadkola, dywaniki, radio, stan idealny, - 20.500 
zl. Wrocław, tel. 071/329-02-32 po godz. 18 
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 1100 ccm, niebieski, stan b. do
bry, - 16.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/ 
33841-48
FIAT SEICENTO, 1999 r., 23 tys. km, 900 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, bez wypadku, alarm + pilot, RM, zadbany, stan 
b. dobry, • 17.800 zł. Wrocław, tel. 071/315-1347

FIAT SEICENTO y A N , '^  r., 1100 ccm, niebieski, -16.500 
zł. Wrocław, tel. 071/3384148. u  : w - 
FIAT SEICENTO S, 1999 r., 25 tys. kmlTIOO &rf/,;kólór łoso
siowy, pod. powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 2 za
bezpieczenia, I właściciel, stan idealny, • 17.000 zł. Bogusław 
Skalny, 59-700 Źeliszów 50, gm. Bolesławiec 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 19 tys. km, 900 ccm, błękitny meta
lic, zagłówki, RM, garażowany, hak, zderzaki w kolorze nadwo
zia, stan idealny, - 20.000 zł. Borek Strzeliński, tel. 0601/ 
14-69-02, woj. wrocławskie
FIAT SEICENTO, 2000 r., 17 tys. km, 1100 ccm, złoty metalic, 
kupiony w salonie, serwisowany, poduszka pow., el. otw. szyby, 
stan b. dobry, -18.300 zł (kupujący nie płaci podatku): Brzezia 
Łąka, tel. 071/315-52-59,0605/2158-14 
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r., 6 tys. km, 900 ccm, błękitny 
metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, centr. zamek, alarm, 
garażowany, tylne szyby uchylane, na gwarancji, stan idealny,
• 19.800 zł. Lubań, tel. 075/72246-89 
FIAT SEICENTO S, 2000 r., 13 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, I właściciel, książka gwarancyjna, kupiony w salo
nie, I rejestracja .05.2000 r., stan b. dobry, -17(900 zl (możliwe 
raty przez komis). Wrocław, tel. 071/357-24-52 lub, 0605/ 
62-33-21
O  FIAT SEICENTO, CINOUECENTO, 126p oraz 120 

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

FIAT SIENA, 1997 r., 68 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, serwisowany, I wła
ściciel, centr. zamek, el. otw. szyby, • 17.500 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
FIAT SIENA EL, 1997/., 54 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer- - 
wony, kupiony w salonie, centr. zamek, przegląd do 05.2002 r., 
stan b. dobry, -17.200 zł. Wrocław, teł. 071/355-29-07 
O  FIAT SIENA, 1997 r., 1400 ccm, granatowy meta

lic, kupiony w salon ie  w Po lsce , serwisowany, I 
w łaśc ic ie l, alarm, im m obilizer, stan idealny, - 
19.900 zł. „AUTO -PLUS", W ałbrzych, tel. 074/ 
666-60-50,0601/85-15-55 01032171

FIAT SIENA HL, 1997/98 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordo
wy metalic, el. otw. szyby,, centr. zamek, blokada skrzyni bie
gów, RO Kenwood, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
serwisowany, stan b. dobry, -19.000 zł-, możliwe raty. Nieci- , 
szów, tel. 071/399-04-24,0603/50-66-80 
FIAT SIENA, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, kupiony w salonie, f-ra zakupu, I właściciel, Serwi
sowany, bez wypadku, qentr. zamek, immobilizer, alarm, reg. 
kierownica, el. otw. szyby, RO ♦ 6 głośników, pokrowce, gara
żowany, stan b. dobry, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 34119-98 
FIAT SIENA, 1999/00 r., 26 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, zielqny 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier;, el. otwierane, 
przednie szyby, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, bez 
wypadku, na gwarancji, RM Panasonic, - 24.500 zł. Ścinawa,, 
tel. 0600/62-10-59
FIAT TEMPRA, 1991-r., 1600 ccm, błękitny metalic, alarm, im-. - 
mobilizer, centralny zamek, wspomaganie kier., halogeny, ze
gar, pokrowce, radioodtwarzacz stereo, bez wypadku, sprowa
dzony z Niemiec, stan b. dobry, • 10.000 zł. Bogatynia, tel. 075/ 
77^20-27,0604/0547-90

’ FIAT TEMPRA, 1991 r., 123 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, szary 
metalic, katalizator, bez wypadku, deska digital, centr. zamek,

. el. otw. szyby. el. reg. szyberdach, welurowa tapicerka, RM, w 
kraj^od JŃygodni, stan idealny, -10.400 zł. GOstyfi’ teł. 0502/

1FIAT TEMPRA KOMBI, 1991 £:i38tyS£ kn»;1600fem, kolor , 
grafitowy metalic, bezwypadku, wspomaganie, reg. kierowni
ca, welurowa tapicerka, szyberdach, katalizator, dzielone tylne 
siedzenia, przegiąd do 92.2002 r, - 12.000 zł. Szarocin, gm .'  
Kamienna Góra, t^. Ó75tf424^37 ,;; . f
FIAf TEMPRft, 1991/95*; 150 tys. km' 1600 ćcm, benzyna, 
szary metalic, inst. gazowa, alum. felgi, Mul-T-Lock, - 8.600 zł. 
Wrocław, teł. 0603/52-60-21
FIAT TEMPRA, 1992 r.,J15 tys. km, 1500 ccm, terizyna, gra
natowy, bez Wypadku, w kraju od tygodnia, faktura zakupu, • 
10.500 zł. Lobir\, tel. 076/847-11-70 *•
FIAT TEMPRA, 1994 r., 147 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic. kupiony w salonie, stan b. dobry, * 11.600 zł. 
Wrocław; tel. 071/363-36^23,0603/96-46-36 
FIAT TEMPRA, 1994 r., 78 tys.,km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
Zielony, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby, centr. 
zamek, immobilizer, reguł. wys. mocowania pasów, alarm, AM, 
welurowa tapicerka, • 10.500 zł. Wrocław, teł. 071/328-9242 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1995 r., 52 tys. km, 1600 ccm. biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, stan . 
b. dobry, -13.500 zł lub zamienię na uszkodzony. Wrocław, tel. 
342-1648,0502/2646-53
FIAT TIPO SKŁADAK, 1988 r., 147 tys. km, 1400 ccm, benzyn 
na, biały, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, hak, reg. 
kierownica, garażowany, przegląd do 04. 2002 r. - 6.000 zł. 
Walim, tel. 074/845-72-89,0604/53-33-93 
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm do poprawek lakierniczych, - 6.800 
zł. Kalisz, tel. 062/752-02-02
FIAT TIPO, 1990 r.. 1400 ccm, czarny metalic, 5-drżwiowy, el. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, - 8.300 zł. Namysłów, tel. 
077/41049-10,0602/43-0941”
FIAT TIPÓDGT, 1990 r.,.101 tys. km, 1600 ccm, kotormórski- 
metalic, bez wypadku, 4-drzwiowy, oclony wćałości, deska di
gital, wszystkie el: dodatki, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
alarm + pilofcalum., felgi, rolety, RM, stan idealny, - 8.900 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
FIAT TIPOOGT, 19j9Q f.„ 1400 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, sprowadzony z Francji w 1993 r., kpi. dokumenta- - 
cja, el. otw ŝzyby, szyberdach, deska digital, welurowa tapicer- 
ka, dzielone tylne siedzenia, reg. kierownica, reguł. wys. moco
wania pasów, alarm, po przeglądzie, nowe opony i akumulator/ 
zadbany,--6.950 zł. Wrocław,tel. 071/324-904)1 «
FIAT TIPO, 1990 r.. 1400ccm,El, morski metalic, katalizator, 
centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica, dzielona kanapa, 
bez rdzy, techn. sprawny, welur, udokum. pochodzenie, - 9.200 
zł. Zaręba, gm. Siekierczyn, tel. 075/724-8248,0603/78-92-86 . 
FIAT TIPO, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, stan b. dobry, pełna el., szyberdach, niem. doku
mentacja, wtrysk -1.500 DEM. Zielona Góra, tel. 0606/25-3647 
FIAT TIPO, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemnozie
lony, 5-drzwiowy, oznakowany, alarm, ciemne szyby, - 9.000 zł. 
Legnica, tel. 076/855-21-54
FIAT TIPO, 1991 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, szyber
dach, 5-drzwiowy, - 9.800 zł. Leszno, tei. 0609/45-99-56 
FIAT TIPO, 1991 r., 190 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordowy, 
el. otw. szyby, wspomaganie, radio, ABS, -10.000 zł. Oława, 
tel. 0605/08-56-66
FIAT TIPO, 1992 r., 103 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, pełna dokumentacja sprowadzenia, pełny wtrysk, 
wspomaganie kierownicy, deska rozdzielcza nowego typu, el. 
otw. szyby, el. otw. szyberdach, centralny zamek, alarm, RM z 
panelem, stan techniczny b. dobry, • 9.900 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/324-10-18,0603/77-9048 
FIAT TIPO, 1992/93 r., 114 tys. km, 1400 ccm, czerwony, eko- 
nomizer, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane 
szyby, szyberdach, w kraju od 7 dni, bez wypadku, nowy prze
gląd, I właściciel, komplet opon zimowych, RO z  RDS, zadba
ny, - 9.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-3549, 0601/ 
58-14-74
FIAT TIPO, 1993 r.. 92 tys. km, 1600 ccm, biały, wspomaganie, 
alum. felgi, H4, dzielona tylna kanapa, reg. kierownica, - 9.500 
zl. Chojnów, tel. 076/818-76-97 po godz. 15 
FIAT TIPO, 1993 r., 102 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, książka serwisowa, 5-drzwiowy, listwy bocz
ne, alarm + pilot, wyłącznik zapłonu, kubełkowe fotele, oryg. 
lakier, oznakowany, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, 
garażowany, stan b. dobry, • 11.400 zł. Legnica, tel. 076/ 
850-62-64 lub, 0606/13-9348
FIAT TIPO, 1993 r., niebieski, kupiony W kraju, nowe opony. 
RO, -10.800 zł. Lubin. tel. 0607/33-74-89,076/846-89-13 
FIAT TIPO, 1993 r., 109 tys. km, 1400 ccm. benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salonie, blokada 
skrzyni biegów, oznakowany ♦ opony zimowe, -10.300 zł. świd- . 
nica, teł. 074/851-26-09
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FIAT TIPO, 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pełny wtrysk, wspomaga
nie, ej. otw. szyby, centr. zamek, reg. kierownica. -13-000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-33-29
FIAT TIPO, 1994 r., 93 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski; 
kupiony w Polsce, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, - 
12.300 zł. Wrocław, teł. 071/372;-15-15f 0501/76-70-59 ; . - 
FIAT TIPO S, 1994 r., 102.tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
kupiony w salonie, RO, bagażnik dachowy, -12.000 zł. Wro
cław. teł. 071/348-03-40
FIAT TIPO, 1995 r, 98 tyś. km, 1400 ccm, niebieski metalic, 

Jcupiony w salonie, książka serwisową, 5^czwtowy. RM, ozną-. 
kowany, opony zimowe (x2), garażowany, stan b. dobry, -12.300 
zł., tel. 0607/16-95-81 po godz. 16 
FIAT TOLEDO, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, hak, 
RO, spoiler, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, udokum. 
pochodzenie, -18.000 zł. Kamieniec Wr^tel.071/348-57-38 _ 
FIAT ULYSSE, 1995 r., benzyna, srebrny metalic, 7-osobowy, 
kodowany zapłon, pełne wyposażenie elektryczne, brak klima
tyzacji. 2 szyberdachy, do sprowadzenia ż Niemiec, - 37-000 zł 
, w tym cło. Lwówek Śląski, tel: 075/782-26-84 
FIAT ULYSSE, 1996 r„ 1-10 tys. km. 2000 ćcm, wtrysk niebie
ski metalic, 7-osóbowy, ABS, klimatyzacja, poduszka pow:, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka,el. reg. reflektory, halogeny, tylne 
drzwi rozsuwane Z dwóch stron, radio + CD, kupiony w salonie; 
kpi. dokumentacja, faktura zakupu, - 33.000 zł. Milicz, tel. 071/ 
384-04-31,0603/86-83-58
FIAT UNO, 1984 r., 800 ccm, czerwony, atrakc. wygląd, stan 
techn. b. dobry, • 4.800 zł. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
FIAT UNO SX, 1984 r., 230 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, w 
ciągłej eksploatacji, halogeny, obrotomierz, RO Philips, dzielo
na tylna kanapa, 2 nowe opony + części zapasowe, - 3.900zł. 
Szprotawa, tei. 068/376-29-59
FIAT UNO, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, jnst. gazowa, 
5-drzwiowy, szyberdach, zadbany - 4.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
842-11-53 - ,
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, silnik do małego remontu i regulacji, 
przegląd do 09.200Ir, - 2.900 zł. Świebodzin, teł. 0602/53-70-88 . 
FIAT UNO 45,1985 r., 896 ccm, benzyna, kremowy, 3-drzwio
wy, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/784-83-23 
FIAT UNO, 1986 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebieski, 
bez wypadku, oryg. lakier, - 4.900 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-69-97,0608/034 943
FIATUNO, 1986 r„ 900 ccm, benzyna, granatowy, oryg. lakier, 
stan b. dobry, - 5.500 zł. Prusice; tel. 0717312-53-41, 071/ 
312-6341
FIAT UNO, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, po remoncie blacharki i silnika, nowe amortyzatory i 
łożyska, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, el. otw. szyby, centr. za
mek, stan b. dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14,0606/ 
16-73-15
FIAT UNO, 1986 r., 210 tys. km, 1300 ccm, diesel, srebrny me
talic, stan dobry, • 4.700 zł. Bojadła, tel. 068/352-32-75 po 
godz. 16
FIAT UNO IE, 1986 r„ 1300 ccm, benzyna, turbo, srebrny me
talic, alum. felgi, RO ♦ 4 głośniki, turbina, 112 KM, el. otw. szy
by, tylne szyby ućhylane, czerwona wykładzina, śportowy ukł. 
wydechowy, pełna tylna klapa, deslęą digital* dzielona tylńa ka
napa, tylna szyba ogrzewana, pełny wtrysk, do poprawek bla- 
charsko-lakie, - 3.550 żł. Świdnica, tel. Ó607/55-96-35 
FIAT UNO, 1988 r., 1300 ccm, diesel, szary metalic, do popra
wek blacharsko-mechanicznyćh, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
oszczędny 4.51/100 km (ON), - 4.500 zł lub zamienię na now
szy + dopłata. Bukowice, gm. Krośnice, tel. 0601/19-89-07 
FIAT UNO, 1988 r., 100 tys. km, 1000 ccm, biały, garażowany,
- 5.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-55-35
FIAT UNO, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, diesel, czerwony, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, oszczędny, bezwypadku, zadbany, stan 
techn. i blacharki b. dobry, • 7.100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/ 
87244-08,0602/2348-81
FIAT UNO, 1989 r., 153 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, bagażnik dachowy, opony letnie i zimowe, 
stan dobry, niesprawne wycieraczki, blacharka do drobnych 
poprawek, - 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/94-7849 
FIAT UNO, 1989 r., 140 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel w 
kraju, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, kompl. dokumentacja, 
bez korozji, stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na tańszy, 
chętnie Fiat 126p. Wrocław, tel. 071/34541-16,0603/29-53-50 
FIAT UNO SKŁADAK, 1989/90 r., 135 tys. km, 900 ccm, benzy
na, niebieski, 3-drzwiowy, garażowany, nowy akumulator (gwa
rancja), stan dobry, • 5.500 zł. Kąkolewo, tel. 065/534-22-43 
FIAT UNO, 1989/92 r., 119 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, nowe przewody, świece, nadkola, filtry, zadbany, 
stań b. dobry, - 5.800 zł. Oleśnica, tel. 0602/77-89-61 
FIAT UNO, 1990 r., 127 tys. km, 1372 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny metalic, katalizator, nowe opony, tłumiki i amortyzatory, 
RO f  głośniki, - 8.250 zł. Dzierżoniów, tel. 074/83153-16 
FIAT UNO, 1992 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel, granatowy, 
5-drzwiowy, bez wypadku, radio, hak, w kraju od tygodnia, stan 
b. dobry, -11.200 zł. Jasień, tel. 0600/60-19-74, woj. zielono
górskie
FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm, benzyna, szary metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, kupiony w salonie, oznakowany, alarm, stan b. 
dobry, - 9.500 zł. Przezdrowice, tel. 071/316-30-47, 0604/ 
77-17-57
FIAT UNO 60S, 1992 r., 1108 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
zadbany, garażowany, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumula
tor (gwarancja) i opony, - 8.400 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/ 
866-00-68
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 903 ccm, benzyna, bordowy, 
2-drzwiowy, alarm, centralny zamek, immobilizer, stan b. dobry,
- 8.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-90-86

FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm, benzyna, wtrysk, biały, 3-drzwio
wy -1.800 DEM * cło. Wrocław, tel. 0603/53-66-99 
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, szyberdach, 
relingi dachowe, - 9.800 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w 
godz. 9-1,7
FIAT UNO, 1993 r., 120 tys. km, 1000 ccm, biały, stan b. dobry 
- 9.800 zł. Oława,-teł. 071/31348-47
0  FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm kupiony w salonie 

w Polsce, serwisowany, I w łaścicie l, alarm, 
Mul-T-Lock, centralny zamek, szyberdach, stan 
idealny, -9.900 zł, „AUTO-PLUS” , Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50, 0601/85-15-55 01032231

FIAT UNO 60 S, 1993 r., 112 tys. km, 1108 ccm, granatowy. 
5-drzwiowy, alarm, radioodtwarzacz, nowe pokrowce, zimowe. 
koła, hak, przegiąddo 06.2002 r, -10.500 zł. MąłczyGe; tel. 071/ 
317-61-84 f
FIAT UNO, 1993 r., 73 tys. km, 1000 ccm, kolor wiśniowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, kupiony w kraju, -
10.700 zł. Mirków, tel. 0608/03-61-30
FIATUNO 45 S. 1993 r.. 73 tys. km, 999 ccm, FIRE, szary me
talic, kupiony w salonie, bez wypadku; 5-biegowy, ważny prze
gląd, oznakowany, garażowany, faktura zakupu; I właściciel,

. oryginalny lakier, stan techn. b. dobry, kompletna dokumenta- 
I cja, RO, - 9.800 zł. Przyłęk. tel. 074/817-02-34 

FIAT UNO, 1993 r., 72 tys. km, 1000 ccm, czarny, alarm, RM, -
9.700 zł lub zamienię na Ibizę, Corsę, z dopłatą do 10.000 zł. 
Stanowice, tel. 074/855-76-16
FIAT UNO, 1993 r., 85 tys. km, 999 ccm, srebrny metalic; stan 
b. dobry, - 9.900 zł. Świdnica,'teł. 074/85347-03 
FIAT UNO, 1994 r., 90 tys. km, 1000 ccm, zielony metalic. ku
piony w salonie, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, -10.900 
zł. Wrocław, tel. 071/315-1347 
FIAT UNO, 1994 r., 93 tys. km, 1000 ccm; czerwony, stan b. 
dobry, centr. zamek, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, ga
rażowany, kupiony w salonie, zadbany, RM Philips z  panelem, - 
9.800 zł. Grodków, tel. 077/415-50-95 
FIAT UNO, 1994 r.. 74 tys. km, 999 ccm, niebieski metalic, II 
właściciel, kupiony w salonie, radio, stan idealny, -12.500 zł. 
Oława, tel. 071/31344-29
FIAT UNO, 1994 r.. 57 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, immobilizer, katalizator, RO + 4 głośniki, nowy 
akumultaor, tłumik, konserwowany, nadkola, kupiony w salonie,
1 właściciel, bezwypadku, garażowany, stan b. dobry, -11.800 
zl. Świebodzice, lei. 074/854-11-50.0608/48-05-89
FIAT UNO, 1994 r., 1100 ccm, czerwony metalic. - 9.5Ó0 zł- 
Święciechowa, tel. 065/533-06-33 
FIAT UNO, 1994 r., 100 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, pokrowce, RO, oznakowany, z salonu, bez wypad
ku, -10.800 zł. Wołów, tel. 071/389-3545 po 16 
FIAT UNO, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, czarny, inst. gazowa 
na gwarancji, małe zużycie gazu, -14.200 zł. Kalisz, tel. 0621 
76441-32,0604/08-36-62
FIAT UNO, 1995 r., 1Ó00 ccm, kolor grafitowy metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, kupiony w salonie. I właściciel, RM, alarm, blo
kada skrzyni biegów, kpi. dokumentacja, nadkola, stan idealny,

: -11.600 zł. Sobótka, tel. 071/316-35-79,0604/40-70-05 
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, biały, kupiony w salonie, 5-drzwio
wy, stan idealny, zadbany, • 11.990 zł (możliwe raty) lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT UNO, 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm, benzyna, fiolątowy 
metalic, stan techn. b. dobry, kupiony w salonie, bez wypadku, 
5-drzwlowy, MuH-Lock,'immobilizer, -13.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-2341,071/392-33-70
FIAT UNO, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, s, 
niebieski metalic, bezwypadku, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, 
książka serwisowa, RM, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm * 
pilot, Mul-T-Lock, stan b. dobry, • 14.000 zł lub zamienię. Kęp
no, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
FIAT UNO, 1997 r.. 38 tys. km, 1000 ccm, błękitny metalik, 
5-drzwiowy, stan bardzo dobry, zadbany, -15.500 zł. Legnica, 
tel. 076/850-19-29
O  FIAT UNO, 1997 r., 1400 ccm, błękitny metalic, 

5-drzwiowy, 5-biegowy, -14.900 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/ 
7949-88 87025521

FIAT UNO, 1997 r., 74 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, - 
12.000 zl. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
FIAT UNO, 1998 r., 96 tys. km, 1000 ccm, FIRE, srebrny meta
lic, kupiony w salonie, serwisowany, zderzaki w kolorze nadwo
zia, alarm, RO, stan b. dobry, • 15.800 zł (możliwe raty przez 
komis). Bolesławiec, tel. 075/734-55-17 
FIAT UNO, 1998/99 r., 63 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, Pb, czer
wony. kupiony w salonie, 5-osobowy, katalizator, 5-biegowy, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, -12.900 
zł. Opole, tel. 0607/34-81-10
FIAT UNO, 1999 r., 43 tys. km, 1000 ccm, srebrny metalic, I 
właściciel, kupiony w salonie, alarm + pilot, radio z panelem,

- 5-drzwiowy, serwisowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 
17.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-56.0607/71-08-02 
O  FIAT UNO VAN, 1999 r., 30 tys. km, 1400 ccm, bia

ły, 2 miejsca, • 15.000 zł., tel. 0602/28-07-54 
84016991

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

FIAT UNO, 2000 r., 25 tys. km, 900 ccm, wtrysk, niebieski, ka
talizator, 5-biegowy, RO, immobilizer, zagłówki tylne, 5-drzwio
wy, serwisowany, garażowany, kupiony w salonie w kraju, stan 
b. dobry, -18.600 zł lub zamienię. Żary, tel. 068/375-90-90
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FORD
O  AUTON • sprowadzamy cale 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 01029771

FORD AEROSTAR VAN, 1993 r.. 150 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, wersja amerykańska, ABS, ARS, el. otw. 
szyby i regulowane lusterka, klimatyzacja, immobilizer, centr. 
zamek, poduszka pow. kierowcy, relingi dachowe, nowe opony, 
7-osobowy, - 27.600 zł. Legnica, tel. 076/854-40-43 po godz. 20 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem • AC0239 www.autogielda.com.pl)
FORD AEROSTAR, 1993 r., 260 tys. km, 3000 ccm, zielony, 
klimatyzacja, ciemne szyby, welur, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 
781-03-06
FORD AEROSTAR, 1994 r., 2800 ccm, zielony metalic, klima
tyzacja, spoilery boczne (stopnie), relingi, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ciemne szyby, tempomat, poduszka powietrzna kie
rowcy, • 24.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/731-25-34 
FORD AEROSTAR, 1994 r., 105 tys. km, 4000 ccm, zielony, 
ABS, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM, 7-osobowy, przedłu
żony, - 28.400 zł. Wrocław, tel. 071/783-99-69 
FORD AEROSTAR, 1995 r., 15 tys. km, 3000 ccm, zielony, b. 
fajne auto, • 26.700 zl. Legnica, tel. 076/854-40-43 po godz.20 
FORD ESCORT, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, jasnożółty,
2-drzwiowy, tylny napęd, tył na resorach, silnik po remoncie, 
lakier do poprawek, stan blacharki dobry, stan ogólny dobry, 
zarejestrowany, części, stan opon b. dobry, - 900 zł. Proszkowi- 
ce, tel. 071/390-77-58
FORD ESCORT, 1981 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony metalic, szyberdach, hak, szerokie zderzaki, radio,Jępl. 
dokumentacja, zadbany, stan dobry, - 3.000 zł. Lubin, rei. 
076/849-39-87 po godz. 19
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, silnik i skrzynia b. z 1988 
r., zadbany, dużo wymienionych części (na nowe), - 3.600 zł. 
Skoroszyce, tel. 077/431-81-43,0600/54-98-58
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 XR3i, 1982 r., 1600 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie i kierownica, dużo no
wych części, po remoncie zawieszenia, stan b. dobry, - 2.700 
zł. Nysa, tel. 077/448-62-58,0502/55-70-25 
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, perłowoczamy, 
po remoncie blacharki, nowe opony, - 3.800 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, po 92 r.. Pobiel, woj. leszczyńskie, tel. 065/543-81-90 
FORD ESCORT COMBI, 1982 r., 150 tys. km, 1300 ccm, CVH, 
czerwony, szyberdach, alarm, nowe opony, silnik z 84r.stan 
bardzo dobry, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/27-51 -71 
FORD ESCORT, 1982 r., 145 tys. km, 1600 ccm, XR3, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, aluminiowe felgi 14', sporto
wa kierownica, kubełkowe fotele, szerokie zderzaki, nowe amor
tyzatory, stan dobry, • 3.500 zł. Ziełęcice, tel. 0606/35-37-98 
FORD ESCORT, 1982/83 r., 125 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
złoty metalic, sprowadzony w całości, oryg. lakier, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, RO, garażowany, zadbany, b.dobrze utrzymany, •
3.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 324-10-18,0603/77-90-48 
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, - 3.700 zł. Wocław, tel. 071/353-42-93
FORD ESCORT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, 
szyberdach, radioodtwarzacz, stan dobry, • 3.600 zł lub zamie
nię na motocykl ścigacz, z dopłatą. Sława, tel. 068/356-63-66 
FORD ESCORT, 1983 r., 108 tys. km, 1300 ccm, benzyna, se
ledynowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, pełne zderzaki, tyl
ny spoiler, owiewki, RM + 3 głośniki, nowy akumulator (gwaran
cja), dużo wymienionych części, nasŁ rejestr. 03.2002 r., wy
miana dowodu rejestr, w 2004 r, • 3.300 zł. Świdnica, tel. 
074/640-49-56
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, brązowy, 3-drzwiowy, nowe 
amortyzatory, łożyska, hamulce, stan b. dobry, - 3.500 zł (w roz
liczeniu może być Fiat 126p,łtib RTV). Świdnica, tel. 
0603/55-45-22
FORD ESCORT, 1983 r, 180 tys. km, 1300 ccm, CVH, czerwo
ny, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, stan dobry, nie wymaga na
praw, - 3.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza. Wro
cław, tel. 0605/64-87-05
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, szer. 
zderzaki w kol. nadwozia, szyberdach, nowe opony i układ wy
dechowy, stan dobry - 3.800 zł. Namysłów, tel. 0603/63-38-92 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, 
3-drzwiowy. 5-biegowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 4.000 
zł. Śdnawka Średnia, tel. 074/871-52-35 
FORD ESCORT CABRIO, 1984 r., 147 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, żółty, alum. felgi, ospoilerowany, alarm, nowe amortyza
tory, 5-drzwiowy, - 4.900 zł. Wrocław, teł. 0607/23-15-01 
FORD ESCORX, 1985 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy, automatic, szerokie zderzaki, hak hol., stan do
bry, - 2.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-45-72,0603/42-84-78 
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy, atrakc. 
wygląd, - 4.500 zł. Miękinia, tel. 0607/57-92-22 
FORD ESCORT, 1985 r:, 167 tys. km, 1597 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-drzwiowy, 5 biegowy, tylna kanapa dzielona, nowy 
akumulator, szyberdach, nowe tarcze hamulcowe, nowe świe
ce żarowe, ekonomiczny, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 342-98-29, 
0501/55-98-91 .
FORD ESCORT, 1985 r., 136 tys. km, 1597 ccm, diesel, meta
lic, 5-drzwiowy, po remoncie, przegląd do 08.2001 r, - 4.000 zł. 
Żary, tel. 068/374-05-80
FORD ESCORT, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, oryg. lakier, 3-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, 
dodatkowe światło .stop’ , nowe paski (rozrządu i klinowy), •
6.900 zł. Nowa Sól, tel. 0602/88-51-60
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, 4-biegowy, szyberdach, dzielona kanapa, za
dbany, - 5.800 zł. Bolesławiec, teł. 075/644-90-99, 
0502/84-30-95
FORD ESCORT, 1986 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, welurowa tapicerka, szyberdach, RM, przed
nia szyba ogrzewana, kubełkowe fotele, - 5.500 zł. Wrocław, 
teł. 071/372-86-89, 0602/64-22-43 
FORD ESCORT XR3, 1987 r. ospoilerowany, przyciemniane 
szyby, czerwone zegary, stan b. dobry, na białych tablicach, • 
2.100 zl. Dębno, woj. wrocławskie, tel. 0609/64-08-91 
FORD ESCORT Ghia, 1987 r., 1600 ccm, benzyną, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, nowe 
opony, stan b. dobry, zadbany, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-64-84 po godz. 18
FORD ESCORT Ghia, 1987 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, el. otwierane szyby, 5-drzwiowy, RM z pane
lem, dzielona tylna kanapa, ABS, tylny spoiler, stan dobry, - 6.200 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/754-22-78 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, szy
berdach, alum. felgi, obniżony, sport, zawieszenie, RO Pione
er, - 6.300 zł. Lubiąż, tel. 071/389-76-12,0606/19-28-58 
FORD ESCORT, 1987 r., 94 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, inst. gazowa, • 7.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-26-66,0601/87-17-39 '
FORD ESCORT, 1987 r., 157 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, RO, głośniki, nowe opony, stan techn. b. dobry, • 6.700 zł. 
Świdnica, tel. 074/640-41-68,0502/62-39-00 
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, zadbany, 5-biegowy, radio, szyberdach, dzielone tylne 
siedzenia, ważny przegląd, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 315-13-47 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, 
RM, szyberdach, nowe opony, kołpaki, I właściciel, kompl. do
kumentacja, automatic, stan b. dobry, - 5.700 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88 
FORD ESCORT, 1987 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nowe części, - 6.400 zł 
lub zamiana na Audi diesel, BMW, instał. gazowa lub inny. Ża
gań, tel. 068/477-34-07
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1300 ccm, biały, nowe sprężyny, 
nowe opony, alum. felgi, ospoilerowany, sportowy tłumik, alarm 
+ pilot, 3-drzwiowy, RO + głośniki, dodatkowe światło .stop’ , 
oszczędny, garażowany, atrakc. wygląd, nowe tablice rej. i do

wód, stan idealny, - 7.100 zł lub zamienię na Poloneza Caro od 
1994 r. Strzelce Namysłowskie, tel. 077/419-40-57 po godz. 16 
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1400 ccm, benzyna, złoty metalic, 
stan dobry, garażowany, zadbany, 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., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, zadbany, wersja wzbogacona, bez wypadku + drugi sil
nik po remoncie, - 7.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-69 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
135 KM katalizator, oznakowany, ciemne szyby, szyberdach, 
welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
dzielona tylna kanapa, spoiler, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 8.100 zł lub zamienię na Fiata 126p, albo inne propozy
cje., tel. 074/645-36-87,0603/81-53-63 
FORD ESCORT, 1988 r., 170 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, stan b. dobry, po wymianie uszczelek, skrzyni biegów, ha
mulców, rozrządu, • 7.300 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0605/26-85-57
FORD ESCORT, 1988 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, szyberdach, garażowany, rej. 
do 05.2002 r, • 6.800 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-75 
FORD ESCORT, 1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, szyberdach, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, obrotomierz, bez wypadku, zdjęcia do wglądu, - 6.000 
zł. Skalmierzyce, tel. 062/762-05-05 
FORD ESCORT, 1988 r., diesel, czerwony. 5-drzwiowy. na bia
łych tablicach - 1.500 DEM. Wrocław, tel. 0604/14-22-06 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, białe tablice • 950 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09 
FORD ESCORT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm. diesel, czerwony, 
5-biegowy, na białych tablicach, - 1.760 zł. Zielona Góra, tel. 
0600/60-22-16
FORD ESCORT, 1988/89 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, stan dobry, 5-biegowy, szyberdach, garażowany, dzie
lona tylna kanapa, - 7.000 zł. Jaworzyna śl., teł. 074/858-87-42 
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, szyberdach, sportowe fotele, nowe 
amortyzatory, stan b. dobry, - 8.000 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 
0606/75-15-52
FORD ESCORT, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
oryg. szyberdach, pokrowce, RO Kenwood, ekonomiczny, 
5-drzwiowy, zadbany, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 0608/09-31 -95 
FORD ESCORT, 1989 r., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, sprowadzony w 1996 r., kpi. dokumentacja, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, RM, dzielona tylna kanapa, gara
żowany, przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry, - 8.300 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 
FORD ESCORT, 1989/90 r., 106 tys. km, 1400 ccm, biały, I wła
ściciel w kraju, sprowadzony w całości, szyberdach, obrotomierz, 
el. reg. reflektory, welurowe siedzenia, nowe łożyska kół, za
dbany, garażowany, stan b. dobry, - 6.700 zł. Nysa, tel. 
077/433-12-19,0606/17-34-89
FORD ESCORT, 1989/95 r., 132 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, RM, szyberdach, dzielona tylna kanapa, 
alarm * 2 piloty, po wymianie amortyzatorów i sprzęgła, • 8.500 
zł lub zamienię na VW Transportera (bus), z siedzeniami. Ol
szyna, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/29-03-54 
FORD ESCORT, 1989/96 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
3-drzwiowy, obniżany fabrycznie, ospoilerowany, halogeny, 
5-biegowy, stan b. dobry, tylne szyby ciemne, • 7.500 zł lub za
mienię na nowszy, po wypadku. Jelenia Góra, tel. 0603/20-49-17 
FORD ESCORT, 1990 r., 117 tys. km, 1389 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, możliwość sprzedaży ratalnej, • 7.800 zł. Żary, tel. 
0603/39-04-87
FORD ESCORT, 1990 r., 119 tys: km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, stan dobry, 5-biegowy, RO, głośniki, szyberdach 
oryginalny, oszczędny, na białych tablicach, - 2.700 zł. Bogaty
nia, tel. 0607/53-64-61
FORD ESCORT, 1990 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ja
snoniebieski metalic, wielopunktowy wtrysk, welurowa tapicer
ka, alarm, centralny zamek, obrotomierz, nowy model, silnik o 
mocy 105 KM, -10.000 zł. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 
0608/88-76-59
FORD ESCORT, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, EFi, grafitowy, 
nowy akumulator i amortyzatory, centr. zamek, alarm, alum. fel
gi + komplet kół zimowych, RO Pioneer + zmieniacz, -12.500 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-36-45,0600/83-87-72

FORD ESCORT, 1990 r., 159 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, el. otwierane szyby, centralny zamek, hak, 
RM, garażowany, stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 9.500 zł 
lub zamienię na Forda Escorta Ghia (1997-98 r.). Kalisz, tel. 
062/764-95-74,0604/63-92-61
FORD ESCORT, 1990 r., 121 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, szyberdacłrfabryczny, sprowadzony w całości, hak, ozna
kowany, wyłącznik zapłonu, pluszowa tapicerka, • 8.700 zł (w 
rozliczeniu może być Fiat 126p). Kłodzko, tel. 074/867-19-17 
FORD ESCORT. 1990 r., 1400 ccm, benzyha, czerwony, model 
przejściowy, w kraju od od 94 r, kpi. dokumentacja, I właściciel, 
5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, oryg. szyberdach, ob
rotomierz, elektr. zegarek, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, spoiler, przegląd do 11.2001 r, stan dobry, - 5.400 zł. Lubin, 
tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
FORD ESCORT, 1990 r., 1300 ccm, biały. 5-biegowy, radio, ABS, 
garażowany, zadbany, - 8.900 zł lub zamienię na inny. Wołów, 
tel. 071/389-48-06
FORD ESCORT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zabezp. 
przed kradzieżą, właściciel niepalący, RM (oryginalny)r - 8.200 
zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Wrocław; tel. 
0503/65-85-72
FORD ESCORT COC, 1990 r., 96 tys. km, 1400 ccm, kolor mor
ski, wersja sportowa, stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/22-61-92
FORD ESCORT, 1990/91 r., 133 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, szyberdach, centr. zamek, 5 miesięcy w kraju, I właści
ciel, 5-drzwiowy, nowy model, - 10.200 zł. Bierutów, woj. wro
cławskie, tel. 0607/04.21-31
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, czarny, szyberdach, 
centr. zamek, RO Panasonc, stan b. dobry, - 9.300 zł lub za
mienię. Brzeg, tel. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, czerwony, nowy model,■ 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, garażowany, stan b. dobry, -11.500 
zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21
FORD ESCORT LX, 1990/91 r., 153 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, bordowy, 5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, wspomaga
nie, serwo, el. reg. lusterka, katalizator, obrotomierz, zegar, 
alarm * pilot, oznakowany, wersja USA, • 10.500 zł. Wocław, 
tel. 071/786-79-90,0602/45-72-29 
FORD ESCORT, 1990/97 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, zderzaki w kolorze nadwozia, nowy 
model, welurowa tapicerka, spoiler, atrakcyjny wygląd, - 11.200 
zł. Świdnica, tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, nie-
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bieski,' pierwszy właściciel, pełna dokumentacja, RO, -11.000 
zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/720-73-13 
FORD ESCORT, 1991 r., 126 tys. km, 1600 ccn\ wtrysk, grana
towy, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, ospoilerowany, RM, • 11.700 zł. Legnica, 
tel. 0601/55-24-52
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RM, alum. 
felgi, • 11.000 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
FORD ESCORT SEDAN, 1991 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, 
obrotomierz, przegląd techniczny, stan b. dobry, welurowa tapi
cerka, w kraju od 2 tygodni, - 10.800 zł (zwolnienie z ppłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/545-45-81, 546-20-56 po godz. 20, 
0606/71-03-52
FORD ESCORT, 1991 r., 104 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, bez wypadku, nowy model, stan idealny, - 
9.900 zł. Syców, tel. 062/785-17-05,0608/05-30-70 
FORD ESCORT, 1991 r.. 129 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, bez wypadku, zadbany, - 11.500 zł. Syców, 
tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, reg. kierownica, zadbany, szy

W
M I W S
MCCHANIKfl, CLCKTRYKI)-24 H

BIACHAASTUIO.UIKICRNICTUJO
W - w ,  u l .  S z y b o w c o w a  1 9 a  

to / .  0 7 1 / 3 5 1  8 0  5 8 .  0 - 6 0 6  6 1 8  5 1 1

berdach, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 13.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-69-96
O  FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, błękitny me

talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, szy
berdach, • 11.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87025701

FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, klimatyza
cja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, -10.900 zł. Bierutów, tel. 0607/04-21-31 
FORD ESCORT, 1991 r., 87 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, szyberdach, ABS, RM, immobilizer, centr. zamek, ciemne 
szyby, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, el. reg. re
flektory, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, stan b. 
dobry, -11.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-03-47 
FORD ESCORT, 1991 r., 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, 
obrotomierz, RM, sprowadzony w całości, ważny przegląd, nie 
zarejestrowany w kraju, kpi. dokumentacja, bez wypadku, za
dbany, stan b. dobry, -11.600 zł łub zamienię. Bolesławiec, teł. 
0608/01-21-44
FORD ESCORT, 1991 r., 143 tys. km, 1400 ccm. benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, nowe opony, kompletna 
dokumentacja, stan techn. b. dobry, • 11.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-99-25 po godz. 18
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, szyberdach, 
relingi dachowe, hak, el. reg. reflektory, sprowadzony w cało
ści, -13.500 zł. Głogów, tel. 076/834-83-62 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 3-drzwio

wy, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, - 9.000 zł. 
Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
FORD ESCORT, 1991 r., 142 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny, 
centralny zamek, RO, welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, garażo
wany, - 13.000 zł. Opole, tel. 077/454-39-01 
FORD ESCORT, 1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
ospoilerowanie w kolorze nadwozia, obniżony, stan dobry, • 
10.500 zł. Opole, tel. 0501/35-91-25 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, alarm, 
hak, centr. zamek, RO, stan dobry, - 10.000 zł. Polkowice, teł. 
076/849-33-12
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm. diesel, biały, hak, centr. 
zamek + pilot, alarm + pilot, RM, roleta, przegląd do 04.2002 r., 
stan dobry. - 10.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-33-12 
FORD ESCORT, 1991 r., 113 tys. km, 1600 ccm, EFi, czerwony, 
nowy model, 3-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, obro
tomierz, welurowa tapicerka, hak, radio, zadbany, - 9.800 zł lub 
zamienię. Rawicz, tel. 065/545-28-86,065/526-80-07 
FORD ESCORT S, 199t r., 113 tys. km, 1600 ccm, EFI, czarny, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, podgrzewana przednia i tyl
na szyba i spryskiwacze, spoiler, szyberdach, zderzaki w kolo
rze nadwozia, oryg. RM, welurowa tapicerka, zadbany, właści
ciel niepalący, -11.100 zł. Syców, tel. 062/785-82-89 
FORD ESCORT, 1991 r., 132 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach • 1600 DEM. 
Świdnica, tel. 0603/62-34-69
FORD ESCORT, 1991 r., 68 tys. km, 1400 ćcm, benzyna, biały, 
do poprawek lakierniczych, stan idealny, - 8.800 ztWałbrzych, 
tel. 0608/29-64-71
FORD ESCORT.KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, amor
tyzatory, opony, wydech i akumulator na gwarancji, stan b. do
bry, • 11.500 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/346-51-33 wie
czorem
FORD ESCORT, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, sprowa
dzony w całości, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-11-22 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 141 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w 1997 r., kpi. dokumentacja, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, RM, dzielona tylna kanapa, garażowany, stan 
techn. b. dobry, • 10.300 zł lub zamienię.-Wrocław, tel. 
071/338-02-78,0601/67-73-07
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, szyberdach, bez wypadku, zadbany, stan ide
alny, na zachodnich tablicach - 1.900 DEM. Żary, tel. 
068/385-57-73,0601/76-56-97
FORD ESCORT, 1991 r., 1391 ccm, benzyna, biały, centr. za

mek, el. reg. świateł, el. reg. lusterka, pasy bez w ła z ie  tona 
tylna kanapa, zderzaki w^otorze nadwozia, radioodtwarzacz,: 
sprowadzony z Niemiec, w kraju oa marca 2001 r, - 9.900 z l , 
(możliwe raty). Żary, tel. Ó6Ó5/59-03-89 
FORD ESCORT, 1991/92 .̂, 88 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, centr. zamek, welur, szyberdach, nowy pasek roz
rządu, 5-drzwiowy, bez wypadku, udokum. pochodzenie, - 
11.500 zl. Bolesławiec, tel. 0503/36-46-39 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 93 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, sza
ry metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, zadbany, szyber
dach 2-stopniowy, centr. zamek, welurowa tapicerka, -11.700 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 
0602/71-07-00
FORD ESCORT, 1991/92 r., 224 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, komplet opon zi
mowych, I właściciel w kraju, - 10.300 zf. Oława, tel. 
0602/78-36-14
FORD ESCORT KOMBI,' 1991/92 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, bordowy metalic, w kraju od 3 dni, bez wypadku, centr. 
zamek, szyberdach, roleta, welurowa tapicerka, el. reg. reflek
tory, po przeglądzie, RM, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, stan b. dobry, • 12.500 zł. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 76 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wień meksykańska, bez wypadku, 5-drzwiowy. welurowa tapi- - 
cerka, centr. zamek, el. reg. reflektory, 5-biegowy, reguł. wys. 
mocowania pasów, w kraju od 3 dni, po przeglądzie, tłumacze
nia, sprowadzony w całości na kołach, ~ 10.900 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, EFi 
alum. felgi, szyberdach, relingi dachowe, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, wspomaganie kier., RM Blaupunkt, dzielona tyl
na kanapa, ciemne szyby, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -
10.900 zł. Strzelin, tel. 0603/84-60-78
FORD ESCORT, 1991/92 r., 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, alarm, szyberdach, atermicz- 
ne szyby, obrotomierz, reg. reflektory, po wymianie pasków, 
przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, -12.300 zł lub zamienię 
na tańszy. Świebodzice, tel. 074/854-43-58 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, RO Pioneer, hak, welurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, el.reflektory, nowe tarcze hamulcowe, pełna dokumen
tacja, garażowany, atrakcyjny wygląd, - 10.800 zł. Wilków, gm. 
Głogów, tel. 076/833-17-18 po 16 
FORD ESCORT CLX, 1991/95 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy, katalizator, model przejściowy, 5-biegowy, centr. za
mek, szyberdach 2-stopniowy, reg. reflektory, składane tylne 
siedzenie, RO Pioneer + 4 głośniki, welurowa tapicerka, serwi
sowany, przegląd do 2002 r., zadbany, - 9.600 zł. Wrocław, tel. 
0601/97-78-00
FORD ESCORT, 1992 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, bez wypad
ku, w kraju od 5 dni, - 12.800 zł. Kalisz, tel. 0502/82-57-41, 
0607/37-34-34
FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony, -
8.900 zł. Legnica, tel. 076/858-55-14,0601/57-34-03
FORD ESCORT CABRIO, 1992 r., 1800 ccm, 16V, czarny, XR3i, 
ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, centr. zamek, -16.500 
zł. Leszno, tel. 065/520-86-37,0605/73-93-90 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, DOHC, 16V, granatowy 
metalic, wspomaganie, reg. kierownica, RM, welurowa tapicer
ka, zadbany, stan b. dobry, nowe opony, • 11.500 zł. Lubin; teł. 
076/846-88-63
FORD ESCORT KOMBI CLX, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, ko
l a  wiśniowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, reguł, 
wys. mocowania pasów, welurowa tapicerka, immobilizer, RO, 
kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, -11.500 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-46-46,0600/18-55-92 
FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, czerwony, bez 
wypadku, garażowany, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, immobilizer, RM, welurowa tapicerka, stan techn. b. do
bry, -11.600 zł. Paczków, tel. 077/431-72-33 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, szyberdach, centr. zamek, alarm, RO, welurowa tapicerka, 
udokum. pochodzenie, stan silnika i blacharki b. dobry, -11.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, EFI, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, szyberdach, katalizator, centr.

zamek, welurowa tapicerka, zadbany, stan b. dobry, -10.900 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-02-52 
FORD ESCORT CLX, 1992 r„ 107 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
szary metalic, katalizator, bez wypadku, w kraju 3 dni, centr. 
zamek, el. reg. reflektory, szyberdach, obrotomierz, welurowa 
tapicerka, zadbany, stan b. dobry, -12.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-53-51,0605/14-83-78 po godz. 20 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapi
cerka, RO, wspomaganie, - 12.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/67-08-26
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1300 ćcm, ben
zyna, biały,, zadbany, RM, centr. zamek, - 10.500 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-83-86,0601/45-99-84 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
bordowy, szyberdach, relingi dachowe, centr. zamek, eł. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, roleta, w kraju od 5 dni, -11.200 
zł. Kłodzko, tel. 074/865-91-11.
FORD ESCORT, 1992 r., 101 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, welur, lotka, stan b. dobry, bez wypad
ku, w Polsce od 2 tygodni, - 11.800 zł. Kłodzko, tel. 
0601/57-54-44
FORD ESCORT XR3i, 1992 r.. 112 tys. km, 1800 ccm, 16V, gra
natowy, sportowe zawieszenia wydech, spoilery, - 10.500 zl. 
Lipno, tel. 065/534-02-30
FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welu
rowa tapicerka, szyberdach, dzielona tylna kanapa, hak, • 10.900 
zl. Lubań, tel. 0608/65-91-04
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 80 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, relingi dachowe, szyberdach, • 
12.600 zł. Lubin, tel. 076/844-92-41 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 90 tys. km, 1800 ccm, ECO- 
TEC, 16V, czerwony, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., 
obrotomierz, ciemne szyby, roleta, bez wypadku, cena - 2.200 
DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-36,0602/53-17-02 
FORD ESCORT, 1992 r., 126 tys. km, 1400 ccm, czerwony, bez 
wypadku, RM, w kraju od 5 mies., 5-drzwiowy, reg. kierownica, 
el. reg. reflektory, reg. mocow. wysokości pasów, welurowa ta
picerka, immobilizer, zadbany, stan idealny, • 10.900 zł. Lwó
wek Śląski, teł. 075/782-35-07,0606/51-60-46 
FORD ESCORT SPORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V, DOHC, grafito
wy metalic, kubełkowe fotele, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
el. reg. lusterka (podgrzewane), stan b. dobry, przednia szyba 
ogrzewana, szyberdach, wspomaganie, welurowa tapicerka, - 
12.000 zł. Milicz, tel. 071/384-26-28 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r, 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, Ze- 
tec, bordowy metalic, wspomaganie kierownicy, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, el. reg. reflektory, halogeny, szyberdach, relingi 
dachowe, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, białe zegary, optycz
nie jak model z 1998 .Bolero*, 15.000 zł. Oława, tel. 
071/303-81-18
FORD ESCORT, 1992 r., 146 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy. 5-biegowy, welurowa tapicerka, szyberdach, stan b. 
dobry, -11.300 zł. Syców, tel. 062/786-15-18 
FORD ESCORT, 1992 r., 117 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. 
reg. reflektory, centralny zamek, hak, • 13.000 zł. Świdnica, tel. 
074/850-98-31
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, -12.300 
zł. Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09 
FORD ESCORT KOMBI. 1992 r., 90 tys. km. 1400 ccm, benzyna 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, Mul-T-Lock, alarm, roleta,

twardy dowód rej, -13.000 zł tub zamienię na VW Passat TDi, 92 
r., kombi. Wałbrzych, tel. 074/844-97-83 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1600ccm, wtrysk. 
niebieski metalic, I właściciel, alum. felgi, komplet opon zimo-^ 
wych, relingi dachowe, centralny zamek, szyberdach, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, -12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-88-82 
po godz. 18
FORD ESCORT, 1992 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, 2-drzwiowy, nowy ukł. wydechowy, przegląd 
do 2002 r, stan dobry, - 10.800 zł. Witków SI., gm. Czarny Bór, 
tel. 074/880-31-58
FORD ESCORT CABRIO, 1992/93 r., 1800 ccm, 16V, perłowo- 
niebieski, wspomaganie, el. antena, drewno, welurowa tapicer
ka, alum. felgi Borbet, • 18.300 zł. Głubczyce, tel. 0502/31.85-55 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 1800 Ccm, diesel, czarny meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, w kraju od 2 dni, 
oclony, po przeglądzie, stan b. dobry, • 15.500 zł. Chocianów, tel. 
076/818-58-41,0608/01-77-13
FORD ESCORT, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
3-drzwiowy, nowy model nadwozia, szyberdach, centr. zamek, 
RM, stan b. dobry, b. oszczędny - 2.600 DEM * cło, ok. 3.500 zł. 
Lubań, tel. 075/646-38-10,0604/81-51-93 
O  FORD ESCORT, 1993 r., 1300 ccm, biały, 5-biego

wy, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, I wła
ściciel, alarm, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, 
stan idealny, • 12.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, 
tel. 074/666-60-50,0601/85-15-55 01032181

O  FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, 
5-drzwiowy, szyberdach, -12.900 zł lub zamienię, 
^ary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97 87025681 

FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V, kolor wiśniowy, 3-drzwio
wy, wspomaganie, -11.500 zł. Bogatynia, tel. 075/648-01-60 
FORD ESCORT RS 2000,1993 r., 60 tys. km, DOHC ’98, grana
towy metalik, ABS, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
alarm, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, te. kom., RM, CD, garażowany, stan b. dobry, -15.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-60-04,0601/51-43-24 
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, perłowo
czamy, 3-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, spoiler, - 12.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/67-08-26
FORD ESCORT, 1993 r., 86 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, weluro
wa tapicerka, • 14.800 zł. Długołęka, tel. 071/315-27-57, 
0608/42-96-46
FORD ESCORT, 1993 r.,1600 ccm, DOHC, czerwony, el. otw. 
szyby, wspomaganie, nowe opony, nowy akumulator, garażowa
ny, -11.000 zł lub zamienię na busa. Dobrzeń, tel. 071/314-83-42 
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 67 tys. km, 1300 ccm, czarny, we
lurowa tapicerka, szyberdach, 5-drzwiowy, centralny zamek, spro
wadzony w całości, dodatkowo silnik 1800 ccm turbo D, oclony 
za 2.500 zł, - 12.900 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-54-37, 
0602/67-93-64
FORD ESCORT, 1993 r., 77 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, błękitny 
metalic, w kraju 2 tygodnie, bez wypadku, kpi. dokumentacja, 
wspomaganie, książka serwisowa, 5-drzwiowy, RM, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, - 13.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-34-54 wie
czorem, 0601/98-88-10
FORD ESCORT CABRIO, 1993 r„ 86 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
DOHC, czerwony, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, białe zaga- 
ry, alum. felgi, wspomaganie kierownicy, kubełkowe fotele, zde
rzaki w kolorze nadwozia, alarm + pilot dodatki wnętrzne w kolo
rze czerwonym, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 22.700 zł. Ra
wicz, tel. 065/545-17-22,0604/88-43-17 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 120 tys. km, 1800 ccm. diesel, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, za
dbany, atrakcyjny wygląd, - 17.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Brzeg, tel. 077/416-51-41,0604/95-94-62 
FORD ESCORT KOMBI, 1993/94 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 
DOHC, niebieski, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., szyber
dach, w kraju od 2 miesięcy, wymieniona skrzynia biegów, stan 
b. dobry, -13.400 zł. Kożuchów, tel. 068/355-46-27 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 1800 ccm, diesel, granatowy, 
3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, alarm, wspomagacie, II właści
ciel od nowości (I w kraju), sprowadzony w całości (mienie prze
siedleńcze), - 16.500 zł. Nysa, tel. 077/433-76-94

FORD ESCORT, 1993/94 r„ 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna 
5-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, kupiony w kraju, • 
13.800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08 •
FORD ESCORT KOMBI, 1993/94 r., M  tys. km, 1800 ccm. die
sel, srebrny metalic, sprowadzony w całości, w kraju od tygo
dnia, bez wypadku, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, RM, alum. felgi, roleta, atrakc. wygląd, 
stan idealny, • 14.950 z l , kupujący nie płaci podatku. Rawicz, tel. 
0604/25-21-53
FORD ESCORT Ghia, 1993/94 r., 122 tys. km. 1600ccm, 16V, 
wtrysk, perłowobordowy metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lu
sterka, alarm, weluroWa tapicerka, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, podgrzewana przednia szyba, w kraju od 2 dni, stan 
idealny, po przeglądzie, tłumaczenia, • 15.400 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, teL 065/546-52-76,0604/26-53-15 
FORD ESCORT* 1993/94 r., 1300 ccm kupiony w salonie, 
Mul-T-Loćk, RO Sony, 5-drzwiowy, garażowany, ekonomiczny, 
możliwość rat przez komis, • 12.300 zł. Wrocław, teł. 319-94-28 
po godz. 18
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r„ 98 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, RM, 
welurowa tapicerka, bez wypadku, w kraju od 2 dni, oclony, po 
przeglądzie, stan idealny, - 18.500 zł. Chocianów, tel. 
076/818-58-41,0608/01-77-13
O  FORD ESCORT RS, 1994 r., 2000 ccm, 16V, 150 

KM, czerwony, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
poduszka pow., szyberdach, -15.900 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87025691 

FORD ESCORT CABRIO, 1994 r., 1600 ocm, EFI, biały, eł. otw. 
szyby i szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, we- ^ -. 
lur, fotele kubełkowe, CD, 5-biegowy, regulacja świateł, I vdaścicieF^}f 
w Polsce, nie składany, garażowany, stan b. dobry, przegląd do 03.
2002 r, • 22.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-20-46,0502/29-11-53 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 90 tys. km. 1600 ccm, 16V, czer
wony, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, relingi dachowe, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, 
radio, • 18.000 zl. Bralin, tel. 062/781-21-76 
FORD ESCORT, 1994 r., 103 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie el., ABS, wspomaganie kier., szy
berdach, 2 poduszki pow., lotka tylna, spoilery na progach, ku
bełkowe fotele, -14.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/48-51-86 
FORD ESCORT, 1994 r., 75 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perłowo
czamy metalic, c. zamek, wspomaganie, szyberdach, ABS, 
5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi, • 
15.600 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
FORD ESCORT CLX, 1994 r., 1800 ccm. 16V, kolor grafitowy 
metalic, w kraju 2 tygodnie, bez wypadku, kpi. dokumentacja, po 
tuningu, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, el. otw. 6zyby, centr. za
mek, szyberdach, alum. felgi, stan b. dobry. -18.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-34-54 wieczorem, 0601/98-88-10 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r„ 1800 ccm. diesel, biały, podusz
ka pow., eł. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, RM, roleta ba
gażnika, sprow. bez wypadku, garażowany, zarejestrowany, - 
18.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-65-36 
FORD ESCORT CLX, 1994 r„ 39 tys. km, 1600 ccm, 16V, EFi. 
zielony butelkowy metali, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, 
szyberdach, RO, welurowa tapicerka, nowy model, tylny spo
iler ze światłem .stop’ , - 16.200 zl. Piaski, tel. 065/571-94-24 
FORD ESCORT, 1994 r., 1300 ccm. benzyna, morski metalic,^, 
szyberdach, 3-drzwiowy (nowy model), • 13.200 zł. Radwanice, 
tel. 0502/50-39-28

BENDIKS ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI 
DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

ELEKTRONIKAraCZESCI
- moduły zapłonu
- sondy Lambda 
• czujniki haloironowa
- świece Żarowa 
I przekaźniki świec

SAMOCHDY DOSTAWCZE. CIĘŻAROWE.
12/24V WÓZKI WIDŁOWE. MASZYNY 
BUDOWLANE I ROLNICZE

BOSH. HITACHI 
NIPPONDENSO. DELCO REMY 

LUCAS. PARIS RHONE, DUCELLIER 
MARELLI. VALEO. HUCO. UNI POINT

- wirniki

- bezpieczniki do aut japońskich J- 
zestawy prostownicze 

regulatory napięcia * szcz°tW. tuleje 
łożyska, pierścienie " elektromagnesy 

uzwojenie - szczotkotrzymacze 
• szczotki - przekład, planetarne

Czynne 9-17, soboty 9-14

Wrocław 
ul. Gajowa 8-10

tel. 0-602 772 110, 
(071)373 39 43 

godz. 9 -17 
PROWADZIMY 

SPRZEDAŻ 
WYSYŁKOWĄ

ZAMKI, STACYJKI SAMOCHODOWE SERWIS 24 h
AWARYJNE OTWIERANIE MIESZKAŃ I SAMOCHODÓW, MONTAŻ ZAMKÓW DOMOWYCH, BLOKADY DIPOL

Wrocław, ul. BOGUSŁAWSKIEGO 39, TEL. 0 7 1  7 8 1  8 7  3 2 ,  0 6 0 4  7 9 8  6 8 1  opoo378;

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 18 spis treści.-patrz strona 61 (rozkładowa) 8.06.2001

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


T Ł U M I K I
H A K I  H O L O W N I C Z E

W ro c ła w , u l. K a rm e lk o w a  66, p a w . 14  
te l. 071 /3 37 -1 9 -63 , te l. k o m . 0 -601  708  0 2 2  

e -m a il lo k a @ w r .o n e t.p l

ASMIET - WROCŁAW
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 pogodz.. 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, poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., alarm, 
centralny zamek, RO, el. reg. reflektory, roleta bagażnika, szy
berdach, w kraju od 1999 r, -15.500 zł (możliwe raty). Wrocław, 
tel. 071/364-20-34
FORD ESCORT. 1994 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony, 
wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, RO, welurowa ta
picerka, klimatyzacja, el. otw. szyby, immobilizer, 5-drzWiowy, 
garażowany, alarm, -16.500 zl. Wschowa, tel. 065/540-55-35 
FORD ESCORT KOMBI, 1994/95 r., 88 tys. km, 1800 ccm, die
sel, granatowy, szyberdach, poduszka pow., wspomaganie, 
welurowa tapicerka, RO, relingi dachowe, - 19.000 z). Rudna, 
tel. 076/846-40-33
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 152 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, szyberdach, wspomaganie kier., radio, alarm, •
15.000 zł. Wtocław, tel. 071/363-15-08 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczy ów internecie pod numerem -A00478 www.au- 
togielda.com.pl)
O  FORD ESCORT KOMBI, 1995 r.t 1300 ccm, biały, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, poduszka powietrzna, szyberdach, alarm, 
immobilizer, welurowa tapicerka, stan idealny, •
19.900 zł. „AUTO -PLUS” , W ałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01032281

FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 63 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, alarm, RM, immobilizer, 2 poduszki pow., relingi da
chowe, wspomaganie kier., centralny zamek, pełna dokumen
tacja, w kraju od 1997 r, - 17.900 zł. Bolesławiec, teł. 
0608/79-15-20
FORD ESCORT Ghia, 1995 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
16V, śliwkowy metalic, 4-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, wspo
maganie, c. zamek, ABS, el. otw.. szyby, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, radioodtwarzacz, welur, sprowadzony w cało
ści, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, -18.500 
zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy, 
alarm, el. otw. szyby, nowy akumulator, nowe amortyzatory 
przednie, - 24.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-49-95, 
0602/68-49-47
FORD ESCORT, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, Zetec, 
jasnoniebieski, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, szyberdach, serwisowany, kupiony w salonie, weluro
wa tapicerka, RO, sprowadzony w całości w maju, stan idealny, 
-18.500 zł. Ludwikowice, gm. Nowa Ruda, teł. 0606/31-86-26 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor morski metalic, centr. zamek, relingi dachowe, radio, nie 
zarejestrowany, • 18.000 zł. Ozorzyce, tel. 0608/35-35-98 
FORD ESCORT, 1995 r., 67 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, wspom. kierownicy, szyberdach, centralny 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, po
duszka powietrzna, welurowa tapicerka (jasna), stan idealny, •
17.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-59-51,0604/28-54-36 
FORD ESCORT GAL, 1995 r„ 41 tys. km, 1800 ccm, TDi, ciem- 
nośliwkowy metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., ABS, 2 
pod. powietrzne, oryginalne radio, welurowa tapicerka, el. reg. 
reflektory, halogeny, spoiler tylny, dzielona kanapa, centr. za
mek, zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, immobilizer, 
białe zegary, stan idealny, - 23.900 z L  Wałbrzych, tel. 
074/867-24-19,0601/40-99-52
FORD ESCORT LX, 1995 r., 107 tys. km, 1900 ccm, biały, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, zadbany, klimatyzacja, wspoma
ganie, pod. powietrzne i inne dodatki, -16.500 zł. Wrocław, tel.
355-31-12,0605/07-77-88
FORD ESCORT, 1995/96 r., 63 tys. km, 1600 ccm, 16V benzy
na, bordowy metalic, nowy model, zderzaki w kolorze nadwo
zia, RM Blaupunkt, - 14.900 zł lub zamienię na inny, może być 
rozbity. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78,0603/61-59-50 
FORD ESCORT KOMBI, 1995/96 r., 34 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, perłowy, mało eksploatowany, garażowany, centr. za
mek ♦ pilot, immobilizer, wspomaganie kier., fabryczne radio, 
kpi. kół zimowych, relingi, roleta, pokrowce, dzielona tylna ka
napa, reguł, pasy, el. reg. reflektory, - 20.500 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 powietrzną el. 
otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, alarm, welur, halogeny, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.500 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FORD ESCORT Ghia, 1996 r., 1800 ccm, turbo D, biały, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, podgrzew. przednia szy
ba, 2 pod. powietrzne, RM, sedan, welurowa tapicerka - 21.000 
zł. Opole, tel. 077/421-53-37
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, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek,
2 pod. powietrzne, • 21.800 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025611

FORD ESCORT ZETEC, 1996 r., 76 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, 
szyberdach, welur, centr. zamek, radioodtwarzacz, alum. felgi,
-19.500 zł. Kuczków, tel. 062/741-86-77,0603/64-75-58 
FORD ESCORT, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato- 
wo-niebieski met., 3-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, 
wspomaganie kier., chromowana atrapa, stan b. dobry, -18.200 
zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44
FORD ESCORT, 1996 r., 74 tys. km, 1800 ccm, diesel, perlowo- 
morski, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, pod. 
powietrzna, welurowa tapicerka, zderzaki w kolaże nadwozia, 
5-drzwiowy, garażowany, stan idealny, - 21.000 zł. Leszno, teł. 
065/526-14-64
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, relingi, 
bez wypadku, do sprowadzenia, - 18.600 zi. Lubań, tel. 
075/646-47-15,0606/11-35-80
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 125 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
bordowy, Ghia, welurowa tapicerka, el. reg. siedzeń, szyber
dach, el. reg. reflektory, imitacja drewna, hak, wysokiej klasy 
odtwarzacz CD, stan b. dobry, - 22.500 zł. Sienice, tel. 
071/607-63-79
FORD ESCORT, 1996/97 r., 100 tys. km, 1800 ccm, TDI, grana
towy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. za
mek * pilot immobilizer, szyberdach, relingi dachowe, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, • 24.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
FORD ESCORT, 1996/97 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ciemno śliwkowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 
szyberdach, 2 pod. powietrzne, oryg. hak, oryg. RO, • 22.000 
zł. Zawadzkie, tel. 077/461-68-21
FORD ESCORT. 1997 r., 78 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, ABS, centr. zamek, poduszki pow., el. reg. reflektory, radio,

spoiler, kupiony w kraju, • 22.500 zl. Grabów, tel. 062/730-53-23, 
0601/70-25-02
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 34 tys. km, 1600 ccm, 16V, ZE
TEC, perłowowiśniowy, pełne wyposażenie elektr., klimatyza
cja, RM z RDS, skórzana kierownica, wykonczenie w drewnie, -
25.300 zł. Topola Mała, tel. 062/735-41-99,0603/24-00-08 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 97 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, kolor śliwkowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szy
by, szyberdach, wspomaganie, immobilizer, relingi dachowe, 
roleta bagażnika, welurowa tapicerka, RO ♦ 4 głośniki, - 21.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/09-29-02 
O  FORD ESCORT SEDAN, 1997 r., 60 tys. km, 2000 

ccm, 16V, zielony metalic, klimatyzacja, 2 podusz
ki powietrzne, wspomaganie kier., centralny za
mek + pilot, radioodtwarzacz + 6 głośników, tern- 
pomat, aluminiowe felgi 16", bez wypadku, mo
del USA, stan b. dobry, • 21.900 zł. Świdnica, tel. 
0605/55-78-78 01032351 

FORD ESCORT, 1997 r., 114 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grana
towy, 16 V. ZETEC, 5-drzwiowy, halogeny, poduszka powietrz
ną el. otw. szyby, wspomaganie, szyberdach, 5-biegowy, alum. 
felgi, immobilizer, ospoilerowany, białe zegary, garażowany, -
22.800 zł. Legnica, tel. 076/721-60-17,0602/82-63-87 
FORD ESCORT, 1997 r., 1300 ccm, wtrysk, ENDURA, biały, 
5-drzwiowy, kupiony w kraju, pod. powietrzna kierowcy, RM z 
panelem, zadbany, - 20.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.) lub 
zamienię na tańszy. Legnica, tel. 0604/78-91-81,0604/78-92-73 
FORD ESCORT, 1997 r., 59 tys. km, 1300 ccm, bordowy meta
lic, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, 5-drzwiowy, 
radio, poduszka pow., stan idealny, • 24.000 zł. Leszno, tel. 
065/526-26-87,0605/69-32-23
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 2 pod. powietrzne, 
oryg. radio, stan b. dobry, - 22.700 zł. Piaski k. Gostynia, tei. 
065/571-94-04
FORD ESCORT, 1997 r., 76 tys. km, 1300 ccm, EFi, kolor śliw
kowy, centr. zamek, alarm, immobilizer, RO, serwisowany, bez 
wypadku, • 22.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-69-18, 
0603/89-97-57
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek, 
alarm, welurowa tapicerka, RM, el. otw. szyby, zadbany, stan b. 
dobry, - 22.900 zł. Szczaniec, tel. 0603/07-54-49 
FORD ESCORT, 1997 r., 93 tys. km, 1300 ccm, benzyna, po
pielaty metalic, kupiony w salonie, serwisowany, pod. powietrz
na, alarm, nowe opony, RO, kpi. dokumentacją - 23.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-80-64
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
brązowy metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, centr. zamek, udokumentowany przebieg, immobilizer, ra
dio, ABS, - 27.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/84-22-10, 
0604/97-06-97
FORD ESCORT, 1998 r, 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, poduszka pow., wspo
maganie, centr. zamek, alarm , 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. 
dobry, - 25.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-71-38 
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, ze
tec, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, el. reguł, fotel kierowcy, podgrze
wane siedzenia, halogeny, alum. felgi, immobilizer, welurowa 
tapicerką wykończenia w drewnie, spoiler tylny, 5-drzwiowy, 
garażowany, - 27.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kępno, 
tel. 062/782-07-76,0503/75-98-59 
FORD ESCORT BOLERO, 1998 r., 68 tys. km, 1600 ccm, gra
natowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, 
serwisowany, centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., stan 
b. dobry, - 28.500 zł. Legnica, tel. 076/854-89-03 
FORD ESCORT, 1998 r., 38 tys. km, 1800 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, 90 KM, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., immobilizer, wełurowa tapicerka, otyg. RO, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, - 25.500 zl. Lubin, tel. 076/846-34-51, 
0605/23-88-11
FORD ESCORT BOLERO, 1998 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, kupiony w salonie, serwisowany, wspoma
ganie, alarm + pilot, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, dodat
kowe światło .stop’ , - 25.400 zł. Milicz, tel. 071/383-10-14, 
0603/95-16-98
FORD ESCORT, 1998 r., 34 tys. km, biały, 5-drzwiowy, ABS, 2 
poduszki powietrzne, stan b. dobry, - 19.300 zł. Nysa, tel. 
0602/68-80-66
FORD ESCORT BOLERO, 1998 r., 51 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, biały, 5-drzwiowy, ABS, poduszka pow., centralny zamek, 
alarm, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, halogeny, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, z  salonu, stan b. dobry, - 23.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/35-10-93
FORD ESCORT, 1998 r., 1300 ccm, biały, z salonu, II właści
ciel, bez wypadku, przegląd do 2003 r., centr. zamek, RO Ford, 
alarm f  pilot, halogeny. Zielona Góra, tel. 068/320-91-06, 
0605/26-09-18
FORD ESCORT BOLERO II, 1998/99 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salo
nie, serwisowany, garażowany, zadbany, wspomaganie, centr. 
zamek, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, stan 
silnika i blacharki b. dobry, - 25.500 zł. Ziębice, tel. 
0602/37-79-98
FORD ESCORT KOMBI, 1999 r., 100 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, wersja Bolero 2, fabryczna homologacja na 
samochód ciężarowy, poduszka powietrzna kierowcy, alarm, 
radio, wspomaganie, relingi dachowe, halogeny, 5-biegowy, 5 
miejsc, - 25.000 zł ♦ VAT. Nysa, tel. 0602/63-13-57 
FORD FIESTA, 1980 r., 93 tys. km, 935 ccm, żółty, po wymianie 
uszczelki głowicy, pompy wodnej (paliwowej), paska klinowe
go, garażowany, kierowca niepalący, kpi. dokumentacja, stan 
dobry, - 2.200 zł. Olszyna, tel. 075/721-27-38 po godz.15 
FORD FIESTA 1980 r., 900 ccm, żółty, szyberdach, obrotomierz, 
alum. felgi, wentylowane wahacze, tylne szyby przyciemniane, 
halogeny, stan dobry, - 3.500 zi lub zamienię na Forda Transita, 
Opia Kadettą VW Golfa. Wałbrzych, tel. 0602/83-78-54 
FORD FIESTA, 1984/85 r., 957 ccm, benzyna, biały, - 4.800 zł. 
Wołczyn k. Kluczborka, tel. 0608/64-97-01 
FORD FIESTA, 1985 r., 210 tys. km, 1100 ccm, niebiesko-biały, 
.zebra’ , po lakierowaniu i remoncie blacharki, szyberdach, bia
łe cyferblaty (skala do 360 km/h ), nakładki na pedały, opony 
185/60 r13, zawieszenie utwardzone i obniżone, polakierowa- 
na deska rozdz, - 4.900 zł. Oleśnica, tel. 0601/87-26-14 
FORD FIESTA, 1985 r., 1100 ccm, czarny, po remoncie silnika 
w 04.2000 r., nowe łożyska na kołach, - 4.200 zł. Zawiść, woj. 
opolskie, tel. 0606/19-49-63
FORD FIESTA, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, kpi. 
dokumentacja, szyberdach, po remoncie silnika (3 tys. km), 
sprowadzony w całości, 5-biegowy, - 4.900 zł. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-75-07 po godz. 19,0608/67-29-31 
FORD FIESTA, 1987 r., 142 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, 4-biegowy, przegląd do 01.2002 r., stan dobry, -
4.500 zł. Głogów, tel. 0607/26-10-78 
FORD FIESTA, 1987 r., 148 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, - 4.300 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-70-51. 
0602/10-21-80
FORD FIESTA, 1988 r., 77 tys. km, 1100 ccm, perłowoczarny, 
5-biegowy, RM, I właściciel, tylna szyba ogrzewana, zadbany,

stan b. dobry, - 5.800 z ł. Strzępio, tel. 071/392-08-36, 
0605/57-9549
FORD FIESTA, 1988r., 115 tys. km, 1600 ccm, diesel, antracy
towy, szyberdach, RM, części zapasowe, b. dobry silnik, na bia
łych tablicach, -1.700 zł. Wocław, tel. 071/346-60-84 
FORD FIESTA, 1988/92 r.. 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, po przeglądzie, nowy akumulator (gwarancja), tylna 
szyba ogrzewana, 4 głośniki, \ właściciel w kraju, 5-biegowy, -
5.100 zł. Wtocław, tel. 321-22-65.
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
nowy model, 4-biegowy, RM, tylna szyba ogrzewana, nowy aku
mulator, sprowadzony w całości, - 6.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-47-85
FORD FIESTA, 1989 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, el. otwierane szyby, szyberdach, ABS, centralny 
zamek, - 9.600 zł. Wocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czarny, 5-biegowy, 3-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, stan 
dobry, - 6.500 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-07-12 
FORD FIESTA 1990 r., 120 tys. km, 1100 ccm, biały, stan b. 
dobry, RO, 3-drzwiowy, ekonomiczny, pełna dokumentacja, •
9.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-18-29 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, • 10.850 zł. Legnica, tel. 0601/88-01-89 
FORD FIESTA, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, hak, stan dobry - 8.900 zł lub zamienię na Audi 
80, Opla Vectrę, VW, uszkodzony, w tej cenie. Oleśnica, tel. 
071/314-82-77,0608/31-47-37
FORD FIESTA XR2,1990 r., 92 tys. km, 1600 ccm, wbysk, czar
ny, szyberdach, stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię na inny 
samochód. Opole, tel. 0608/22-93-38 
FORD FIESTA. 1990 r.. 60 tys. km, 1300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, silnik z 1993 r., 5-drzwiowy, centr. zamek, eł. otw. szy
by, dzielona tylna kanapa, - 10.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-08-83
FORD FIESTA 1990 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, 5-biegowy, szyberdach, stan techn. b. dobry, nowe 
opony, - 7.900 zł. Paczków, tel. 077/431-71-10,0608/03-49-43 
FORD FIESTA 1990 r., 80 tys. km, 1400 ccm, biały, w kraju od 
1993 r., 5-drzwiowy, RO, stan b. dobry, - 8.800 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Świebodzice, tel. 0601/76-56-46 
FORD FIESTA, 1990 r., 94 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na białych tablicach - 2.200 
DEM. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
FORD FIESTA, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach, alum. felgi, ospoilerowany, RM, 5-biegowy, blokada 
skrzyni biegów, oznakowany, sportowa kierownica, pokrowce, 
halogeny, atrakc. wygląd, przegląd do 02.2002 r, - 9.000 zł. Zło
toryją tel. 076/878-18-58
FORD FIESTA, 1991 r, 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, • 12.600 zł. Wałbrzych, tel. 0604/63-34-85 
FORD FIESTA, 1991 r., 1300 ccm, wiśniowy, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, sprowadzony w całości, zadbany, stan b. dobry, • 9.600 
zł. Wrocław, tel. 071/315-13-47

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 87026031 

FORD FIESTA 1991 r., 150 tys. km, 1100 ccm, czarny, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, alarm, RM, pokrowce, komplet opon zimowych, 
- 7.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-87-26 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, nowe opony, • 8.000 zl. 
Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32
FORD FIESTA, 1991 r., 120 tys. km, 1100 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, rok w kraju, stan 
b. dobry, - 9.000 zł lub zamiana. Syców, tel. 062/785-21-83 
FORD FIESTA 1991 r., 94 tys. km, 1100 ccm, niebieski meta
lic, nowe opony, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 9.300 zł. 
Wiązów, tel. 071/393-13-99
FORD FIESTA, 1991/92 r., 98 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
lic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, RM, dzielone tylne siedzenia, 4 nowe 
opony, przegląd do 05.2002 r., stan b. dobry, - 8.700 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 
0602/35-61-24
FORD FIESTA, 1992 i., 86 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, -11.200 zł. Legnica, teł. 
0601/55-24-52
FORD FIESTA, 1992 r., 95 tys. km, 1300 ccm, grafitowy meta
lic, I właściciel, sprowadzony w całości, bez wypadku, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, RM, stan b. 
dobry, -11.600 zł. Lubin, tei. 0601/55-71-65 
FORD FIESTA 1992 r., 105 tys. km. 1100 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, benzyna bezołowiową katalizator, Muł-T-Lock, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, -10.200 zl. Wiechlice, gm. Szprotawa, teł. 
068/376-74-62 po godz. 19
FORD FIESTA, 1992 r., 106 tys. km, 1800 ccm. diesel, biały,
3-drzwiowy, zadbany, I właściciel, • 12.500 zł. Żagań, tel. 
0607/16-83-68
O  FORD FIESTA XR2,1992 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 

16V Zetec, czerwony, sportowe zawieszenie, wy
dech Remus, kubełkowe fotele, podwójne halo
geny, ospoilerowanie fabryczne RS, ABS, bez wy
padku, szyberdach, sportowy filtr, magnetyzer 
paliwa, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, 
możliwe raty, kupujący zwolniony z opłaty skarb, 
- 13.300 zł. tel. 063/572-24-74, 0607/38-00-09 
01031951

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, teł. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87025931

FORD FIESTA, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, - 9.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0602/84-22-10
FORD FIESTA 1992 r., 80 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśniowy, 
oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, RO, książka serwisowa, stan idealny, •
11.800 zł. Legnicą tel. 076/862-69-12 
FORD FIESTA 1992 r., 110 tys. km, 1100 ccm, biały, 5-biego
wy, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm ♦ pilot alum. felgi, szyber
dach, • 9.500 zł lub zamienię na 4-drzwiowego Opla Kadetta, 
Vectrę. w tej cenie, Lubin, teł. 076/844-49-84 
FORD FIESTA, 1992 r., 108 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, - 9.300 zł. 
Lubsko, tel. 068/372-11-66,0601/68-97-94 
FORD FIESTA,-1992 r., 120 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy metalic, sprowadzony w roku 1997, pełna dokumen
tacja, 5-biegowy, RM, dzielona tylna kanapa, stan techniczny 
b. dobry, -10.200 zł lub zamienię. Wtocław, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
FORD FIESTA 1992 r., 107 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, po wymianie oleju i paska rozrządu, RM, szyberdach, tylna 
ązyba ogrzewana, el. reg. reflektory, 3-drzwiowy, zadbany, -
11.200 zł. Wrocław, tel. 071/324-20-98 po godz. 16 
FORD FIESTA 1992/93 r., 27 tys. km, 1300 ccm, benzyną czer
wony, wtrysk, katalizator, 3-drzwiowy, automatic, el. reg. reflek
tory, akumulator na gwarancji, zadbany, mało używany, stan b. 
dobry,-10.500 zł. Lubin, tel. 076/849-34-27 
FORD FIESTA 1993 r., 41 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, centr. zamek, pełne wyposażenie elektr, -15.500 zł. 
Laski. tel. 063/278-66-07
FORD FIESTA, 1993 r„ 128 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, 1/2 ABS, sprowadzony z Niemiec, -12.000 zł. Le
gnica, tel. 0601/55-24-52
FORD FIESTA XR2,1993 r., 94 tys. km, 1800 ccm, 16V, fioleto
wy, alarm, centr. zamek, immobilizer, szyberdach, el. otw. szy
by, alum. felgi, kubełkowe fotele. - 10.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-16-61
FORD FIESTA 1993 r., 80 tys. km, 1100 ccm, srebrny metalic, 
oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, RO, el. otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwio
wy, książka serwisowa, stan idealny, - 13.000 zl. Legnica, tel. 
076/862-04-09

FORD FIESTA CLX, 1993 r„ 128 tys. km, 1300 ccm, Wtrysk, 
czarny, 3-drzwiowy, radio, welurowa tapicerka, el. reg. reflekto
ry, sprowadzony w całości, książka serwisowa, I właściciel w 
Polsce, stan idealny, • 11.900 zł. Lwówek Śl., tel. 075/782-58-53, 
0609/44-33-96
FORD FIESTA, 1993 r., 78 tys. km, 1100 Ccm, niebieski,
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, alarm, odcięcie zapłonu, 
RO Blaupunkt zadbany, • 11.000 zł lub zamienię na Fiata Bra- 
vę. Polkowice, tel. 076/845-06-29 
FORD FIESTA, 1994 r., 75 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
FORD FIESTA, 1994 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, pod. powietrzna, szyberdach, profi
lowane fotele, dzielona tylna kanapa, RO, oryg. lakier i prze
bieg, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, sprowadzony z 
Niemiec na nowych easadach, od tygodnia w kraju, -15.100 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-00-08,0607/47-69-36 
FORD FIESTA 1994 r., 70 tys. km, 1100 ccm, czerwony, oclony 
w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, welu
rowa tapicerka, RO, książka serwisowa, stan idealny, -12.800 
zł. Legnica, tel. 076/862-69-12
FORD FIESTA, 1994 r., 78 tys. km, 1100 ccm, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, poduszka pow., spoiler, stan b. dobry, -11.300 
zł. Syców, tel. 0603/98-51-62
FORD FIESTA COURIER, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, -10.000 zł. Środa śl., tel. 071/317-22-93 
FORD FIESTA, 1994 r., 40 tys. km, 1100 ccm, wiśniowy, -13.500 
zł lub zamienię na Fiata Seicento, z dopłatą. Święciechowa, 
tel. 065/533-83-66
FORD FIESTA 1994/95 r., 70 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, perło- 
wośliwkowy, sprowadzony w całości, w kraju od 1 dnia, 2 pod. 
powielrzne, RO, szyberdach, atermiczne szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, kpi. dokumentacja, stan idealny, -13.400 zł. Ra
wicz, tel. 0605/22-90-19
FORD FIESTA, 1995 r., 29 tys. km, 1100 ccm, czerwony, bez 
wypadku, stan b. dobry, w kraju od tygodnia, -12.900 zł. Legni
ca, tel. 0605/12-80-66
f  ORDFIESTA 1995 r., 35 tys. km, 1300 ccm, granatowy, udo
kumentowany przebieg, 3-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, -
12.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-21-67 wieczorem 
FORD FIESTA, 1995 r., 35 tys. km, 1300 ccm, fioletowy,
3-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, I właściciel, stan 
b. dobry, - 17.500 zł. Gościszów, gm. Nowogrodziec, tel. 
075/736-75-82
FORD FIESTA 1995 r., 63 tys. km, 1100 ccm, czerwony, nowe 
opony, akumulator, pod. powietrzna, I właściciel niepalący, ga
rażowany, zadbany, -14.400 zł. Gościszów, tel. 075/736-75^87 
FORD FIESTA 1995 r., 65 tys. km, 1100 ccm, bordowy, spro
wadzony w całości. 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., welurowa ta
picerka, użytkowany przez kobietę, - 13.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-18-64,0502/40-96-02
FORD FIESTA, 1995 r., 80 tys. km, 1299 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, wspomaganie kier., welurowa tapicerką radiood-
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twarzacz, garażowany, el. otwierane szyby, tylne szyby uchyla
ne, centralny zamek, stan idealny, -14.700 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/784-61-03
FORD FIESTA 1995 r., 1100 ccm, granatowy metalic, 2 po
duszki powietrzne, sprowadzony, zarejestrowany, - 12.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 
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 FEŚTA, 1996 r., 104 tys. km, 1300 ccm, perłowo-zielo- 
ny metafic, w kraju od tygodnia, 2 poduszki powietrzne, SRS, 
ABS, wspom. kierownicy, alum. felgi, kubełkowe fotele, weluro
wa tapicerka, zadbany, - 16.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/742-54-37,075/742-53-39,0602/67-93-64 
FORD FIESTA 1996 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, reg. reflektory, nowe opony,

- alarm, RM JVC, welurowa tapicerka, I właściciel, kupiony w 
salonie, przegląd do 02.2002 r., kpi. dokumentacja, -15.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/20-57-94
FORD FIESTA, 1996/97 r., 40 tys. km, 1250 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, zderzaki, lusterka i klamki w kolorze nadwozia, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, alum. fel
gi, poduszka pow., halogeny, stan b. dobry, - 18.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
FORD FIESTA, 1997 r., 30 tys. km, 1300 ccm, ENDURO. fiole
towy, 5-drzwiowy, RM + RDS, welurowa tapicerka, immobilizer, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel, sprowa
dzony z Niemiec, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -17.600 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
FORD FIESTA, 1997 r., 36 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana
towy metalic, Ghia, 3-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, -18.900 
zł. Bralin, tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35 
FORD FIESTA KOMBI Ghia, 1997 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 16V 
Zetec, czarny metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrz
ne, wspomaganie kier., radio Ford + CD, centralny zamek + pi
lot el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, 
szyberdach, relingi dachowe, aluminiowe felgi, - 28.000 zł lub 
zamienię na samochód do 20.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-94-27 ,
FORD FIESTA, 1998 r., 35 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach el., radio, kpi. dokumen
tacja, książka serwisowa, w kraju od tygodnia, -19.500 zł. Bo
lesławiec, tel. 0604/97-06-97
FORD FIESTA, 1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm, ciemnobordowy, 
poduszka powietrzna, wspomaganie, szyberdach, 2 elementy 
do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, spraw
ny technicznie, - 21.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17,0601/53-46-55
FORD FIESTA, 1998 r., 29 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
4-drzwiowy, wspomaganie, - 19.500 zł. Turek, tel. 
063/278-33-33,0602/55-69-26
FORD FIESTA 1998 r., 28 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, 
poduszka powietrzna, immobilizer, wspomaganie, radioodtwa
rzacz oryginalny, szyberdach, • 21.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/783-15-65
FORD FIESTA, 2Ó00 r., 13 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana
towy, standard, 3-drzwiowy, • 22.500 zł. Bralin, tel. 
062/781-20-97,0607/35-01-35
FORD FOCUS, 1998/99 r., 3 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony 
metalic, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek, immobilizer, alarm + 
pilot, szyberdach, radio + CD, 4 pod. powietrzne, kpi. dokumen
tacja, - 37.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-36-11,0605/66-65-89 
FORD FOCUS, 1999 r., 95 tys. km, 1596 ccm, seledynowy 
metalic, kupiony w salonie, regularnie serwisowany, klimatyza
cja, 5-drzwiowy, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 345-23-31 
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V, bia
ły, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szyby, 
relingi dachowe, roleta, książka serwisowa, - 37.900 zł. Świdni
ca. tel. 074/852-46-28,0601/71-36-82 
FORD FOCUS, 1999 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 16V, seledynowy 
metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, wspom. kierow
nicy, centralny zamek, RO Ford 5000, welurowa tapicerka,
5-drzwiowy, sterowanie RO w kierownicy, pilot garażowany, stan 
b. dobry, - 34.800 zł. Wałbrzych, tel. 0603/76-58-44
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 1400 ccm, 16V, fioletowy, 4 
poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, regulowana kie
rownica, centralny zamek, ABS, Immobilizer, ogrzewana przed
nia szyba, RO, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-65-95 po 
godz. 19,0603/13-89-28
FORD FÓCUS, 1999 r., 95 tyś. km, 1600 ccm, benzyna, sele
dynowy metalic, kupiony w salonie, serwisowany, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, - 39.000Zł. Wrocław, tel. 071/345-23-31 
FORD FOCUS, 1999 r., 40 tys. km, 1400 ccm. 16V, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, reg. kierownica, RM, 
welurowa tapicerka, garażowany, stan idealny, - 37.000 zł. Żary, 
tel. 068/375-09-04,0600/14-94-75 
FORD FOCUS, 1999/00 r.. 185 tys. km, 1600 ccm. ZETEC, zie
lony metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm + pilot halogeny, radio CD, el. reg. reflektory, • 38.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 065/520-96-91,0604/77-02-86

FORD FOCUS, 2000 r., 35 tys. Km, 1800 ccm, TDi. srebrny 
metalic, 5-drzwlowy, klimatyzacja, eł. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie; 4tunfe felgi, tadio, - 44.500 zł. Bralin, tel. 
062/781-20-97,0607/355)1-35 „
FORD FOCUS KOMBI GHIA, 200Ó r., 29 tys. km, 1800 ccm, TDi 
pełne wyposażenie, welur, skóra, drewno oraz chrom, stan ide
alny, po przeglądzie, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
faktura VAT, - 46.800 zl. Kalisz, tel. 062/502-92-02, 
0601/14-54-75
FORD FOCUS,- 2000 r.; 22 tys. km, 1600 ccm 5-drzwiowy, ku
piony w salonie, bez wypadku, klimatyzacja, eł. otw. szyby, ceńtr. 
zamek, wspomaganie kier., radio Ford, halogeny, immobilizer, 
welurowa tapicerka, stan idealny, • 42.200 żł. Wrocław, tel. 
0501/93-94-25
FORD GALAXY, 1995 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektr., 
7-osobowy, bez wypadku, stan b. dobry, • 48.000 zl. Prusice, 
tel. 071/312-54-33
FORD GALAXY, 1996 r., 123 tys. km, 2000 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szy
by przednie, dodatkowe ogrzewanie, hak, obrotowe siedzenia 
przednie, relingi dachowe, alum. felgi, • 45.000 zł lub zamienię 
kombi. Marcinowice, tel. 074/858-52-60 
FORD GALAXY, 1998 f., 45 tys. km, 2300 ccm, 16V, czerwony, 
ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, klimatyzacja, immobili
zer, alarm * pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, tylna i przed
nia szyba ogrzewana, reg. kierownica, 145 KM, halogeny, 7-oso
bowy, inst gazowa, w kraju od 8 mies, - 57.000 zl. Szprotawa, 
tel. 0604/65-92-19,068/376-40-74 

. FORD GALAXY Ghia, 1999 r„ 71 tys. km, 2800 ccm, V6, zielo
ny metalic, klimatronic, el. otw. szyby x 6, ABS, alum. felgi, 2 
pod. powietrzne, 7 siedzeń, welurowa tapicerka, przyciemnia
ne fabr. szyby, relingi, bez wypadku, kupiony w salonie, I wła
ściciel - 78.000 zł lub zamienię na TD do 30.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/52-68-12
FORD GRANADA, 1977 r., 2000 ccm, kolor grafitowy, wspoma
ganie, szyberdach, hak, opony zimowe, centr. zamek, nowy ukł. 
wydechowy, * drugi na części, - 4.300 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-10-19
FORD GRANADA, 1979 r., 2300 ccm, V6, kolor wiśniowy, po 
przeglądzie, zadbany, nowe opony, ukł. wydechowy, płyny, aku- 
mulator i świece, hak, podłokietnik, oryg. RO Alpine, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-75-98
FORD KA, 1997 r., 51 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 2 poduszki powietrzne, białe zegary, el. reg. reflektory, 
radioodtwarzaczCuPanasonic, tylne szyby uchylane, sprowa
dzony 11.1999 r., stan dobry, - 19.900 zł. Brzeg, tel. 
077/411-38-97 po godz. 20
FORD KA, 1997 r., 56 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 2 poduszki 
powietrzne, radioodtwarzacz, • 19.500 zł. Kalisz, tel. 
0501/45-07-35
FORD KA, 1997 r., 55 tys. km, 1300 ccm, EFI, fioletowy, po
duszka pow., aluminiowe felgi, wspomaganie kier., radio, tylne 
szyby uchylane, el. reg. reflektory, atrakcyjny wygląd, I właści
ciel, -19.500 zł (możłiwe raty). Kłodzko, tel. 0603/53-75-30 
FORD KA, 1997 r., 55 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, po
duszka powietrzna, alarm ♦ 2 piloty, RM, listwy na progi, kupio
ny w salonie, bez wypadku, nowy akumulator, pokrowce na sie
dzenia, garażowany, stan idealny, - 19.800 zł. Wałbrzych, teł. 
074/666-25-32
FORD KA, 1997 r., 32 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, kli
matyzacja, alum. felgi, tylne szyby uchylane, immobilizer, wspo
maganie, - 19.200 zł. Włoszakowice, tel. 065/537-02-78, 
0607/43-02-03
FORD KA, 1997/98 r., 30 tys. km, 1300 ccm, czerwony, poduszka 
pow., immobilizer, - 20.000 zł. Leszno, tel. 0601/79-35-55 
FORD KA, 1998 r., 26 tys. km, 1300 ccm, niebieski metalic, 2 
poduszki pow., wspomaganie kier., RM stereo, uchylne boczne 
szybki, -18.500 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
065/546-29-15,0603/63-13-56
FORD K A  1998 r., 1300 ccm, czarny metalic, centr. zamek + 
pilot wspomaganie i reg. kierownicy, el. otw. szyby, hak, alum. 
felgi, alarm, uchylne szyby, radio, - 23.000 zł. Leszno, tel. 
0604/36-90-52,0607/20-34-60
FORD MONDEO, 1993 r., 126 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
czerwony, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, szyberdach, welurowa tapicerta i inne, -17.000 zł. Le
gnica, teł. 0601/84-47-45
FORD MONDEO, 1993 r., 165 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, reg. kierownica ze wspomaganiem, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. fotel, w 
kraju od tygodnia, kpi. dokumentacja, stan idealny, -18.300 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 0606/42-51-38 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, turkusowy metalic, ABS, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka i fotele, relingi, centr. zamek, immobilizer, -18.500 
zł. Głogów, tel. 0602/62-48-07
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 1800 ccm. turbo D 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
szyberdach, - 17.300 zł. Kuczyna, gm. Krobia, woj. leszczyń
skie, tel. 0609/36-02-58
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, -16.800 zł. Odo
lanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 2000 ccm. 16V, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., ABS, 
welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, hak, RM, el. otw. szyby, 
podgrzewane fotele, reg. kierownicą sportowe zawieszenie, 
alum. felgi, immobilizer, alarm, stan b. dobry, -18.500 zł. Strze
lin, tel. 071/392-02-79,0607/86-06-92 
FORD MONDEO, 1993 r., 1600 ccm, 16V, zielony metalic, wspo
maganie, szyberdach, reg. kierownica, RO,.sprowadzony w 
całości, - 16.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-38-40, 
0607/73-55-96
FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r., 137 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, kolor morski metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, RM, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
szyberdach, książka serwisowa, w kraju 3 dni, stan idealny, -
21.500 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/60-72-60 
FORD MONDEO, 1993/94 r., 109 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, zadbany, 
szyberdach 2-stopniowy, centr. zamek, książka serwisowa, 
wspomaganie, poduszka pow., RM, welurowa tapicerka, -16.500 
zl (możliwe raty) lub zamienię. Legnicą tel. 076/866-33-33, 
0602/714)7-00
FORD MONDEO, 1993/94 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, bor
dowy, I właściciel, sprowadzony w całości, bez wypadku, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, welurowa tapicerka, 
nowe opony 4 szŁ, reg. kierownica, książka serwisowa, stan b. 
dobry, • 15.600 zł. Lubin, tel. 076/842-51-25 
FORD MONDEO SEDAN. 1993/94 r., 117 tys. km, 1600 ccm, 
16V, Zetec, niebieski, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
5-biegowy, obrotomierz, RO, z pełną dokumentacją, garażowa
ny, stan b. dobry, -16.900 zł. Opole, teł. 0607/34-81-10 
FORD MONDEO, 1993/94 r., 162 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, poduszka pow., spoiler tylny, alum. felgi, welurowa tapicer
ka, reg. kierownica, szyberdach, RM + 4 głośniki, stan techn. b. 
dobry, • 17.700 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
FORD MONDEO, 1994 r., 120 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 16V, 
grafitowy metalic, wspomaganie, poduszka pow., ABS, klimaty
zacja, pełne wyposażenie elektr., bez wypadku, w kraju od ty
godnia, stan idealny, zadbany, • 17.900 zł. Rawicz, tel. 
065/546-33-22,0503/14-48-80
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, turbo DABS, wspomaga
nie, szyberdach, RO, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka, -
22.800 zl. Jaworzyna Śl., tel 074/858-88-76 
FORD MONDEO, 1994 r., 1800 ccm, granatowy metalic, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, serwisowany, kpi. wyposażenie 
elektryczne, centr. zamek, szyberdach, ABS, welurowa tapicer
ka i fotele (kolor ciemny), 2xSRS, roleta bagażnika, w kraju od
10.2000 r, - 22.950 zł. Lubin, tel. 076/844-32-97 
FORD MONDEO, 1994 r., 120 tys. km, 1800ccm, 16V, perłowo- 
śliwkowy, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
el. otw. szyby przednie, el. reg. reflektory i fotel kierowcy, -
17.300 zł. Lubin, tel. 076/842-28-43 
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 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 
0502/41-01-17
FORD MONDEO SEDAN. 1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 16V,
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. wiśniowy metalic, wspomaganie kier., cen.tr. zamek, ABS, 2 po
duszki pow., welurowa tapicerka, zielone szyby, el. reg. reflek
tory, alum. felgi, stan b. dobry, 8 17.900 ź L  Syców, tel. 
062/785-24-84,0603/10-06-86
FORD MONDEO KOMBI, 1994/95 r., 168 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, czerwony, ABS, ćentr. zamek, wspomaganie, - 22.000 zl. 
Kępno, tel. 062/782-81-70,0602/58-78-34 
FORD MONDEO, 1994/95 r., 90 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 16V, 
benzyn garażowany, zadbany, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, alarm, immbbilizer, 
RM, welurowa tapicerka, el. reg. fotele, ABS, 2 pod. powietrz
ne, stan techn. b. dobry, • 21.700 zł. Paczków, tel. 
077/431-68-41,0606/70-18-59
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, ZETEC, czerwo
ny, relingi dachowe, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, alum. felgi, - 23.500 zl (możliwe raty przez komis) lub 
zamienię. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1600 ccm, 16 V dużo wypo
sażenia, - 23.500 zł. „ teł. 075/818-93-41, 0604/61-68-31 
FORD MONDEO, 1995 r., 1500 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, immo
bilizer, kupiony w kraju, II właściciel, • 21.000 zł lub zamienię 
na Forda Transita (osobowy). Borek, tel. 065/571-67-06 
FORD MONDEO, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwień 
meksykańska, alum. felgi, kpi. kół zimowych, 2 pod. powietrz
ne, ABS, 5-drzwiowy, immobilizer, dzielona kanapa, welurowa 
tapicerka, szyberdach, w kraju od 11.1999 r, - 22.500 zł. Bu- 
kownica, tel. 062/730-73-95
FORD MONDEO Ghia, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, TDi peł
ne wyposażenie oprócz skóry, • 25.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-28-93 '
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 192 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
biały, welurowa tapicerka, ABS, RM, serwo, centr. zamek, stan 
idealny, - 23.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-93-84, 
0603/64-69-12
FORD MONDEO, 1995 r., 134 tys. km, 1800 ccm, TD, błękitny 
metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
pełne wyposażenie el., książki serwisowe, roleta, welurowa ta
picerka, alarm oryg., czarne szyby, w kraju od 6 mies., sprowa
dzony z Niemiec (w całości), stan b. dobry, - 27.500 zł. Kroto
szyn, tel. 0601/58-10-91
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 140 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, szyberdach, Mul-T-Lock, alum. felgi, hak, weluro
wa tapicerka, relingi dachowe, halogeny, bez wypadku, zdjęcia 
do wglądu; kpi. dokumentacja, - 25.500 zł. Rudna^ tel.

' 076/843-43*77,0608/34-10-59 
FORD MONDEO, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy, bez wypadku, klimatyzacja, centralny zamek, wspoma
ganie kier., ABS, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, z salo
nu, - 23.000 zL Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 0604/59-98-75 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy, garażowany, stan b. dobry, - 21.000 zł (możliwe 
raty). Wrocław, tel. 071/789-34-12,0601/79-85-46 
FORD MONDEO KOMBI, 1995/96 r„ 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Zetec, kolor śliwkowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimaty- 

. zacja, centr. zamek, el. otw. szyby, roleta, relingi dachowe, ra
dio, książka serwisowa, • 22.500 zł. Syców, tel. 062/785-35-30, 
0606/37-88-48
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. Wocław, tel. 0601/43-67-90, 
0502/22-95-09
FORD MONDEO, 1996 r., 102 tys. km, 1597 ccm, srebrny me
talic, sprowadzony z Niemiec, oclony bez uszkodzeń, możli
wość rat, - 25.500 zł. Żary, tel. 0603/39-04-87 
FORD MONDEO, 1996 r., 86 tys. km, 1800 ccm, TDi, granato
wy metalic, wspomaganie, immobilizer, ABS, 2 pod. powietrz
ne, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, fotele, el. otw. szyby, 
centr. zamek, szyberdach, RM + CD Blaupunkt, welurowa tapi
cerka, wykończenia w drewnie, skórzana kierownica, kpi. do
kumentacja, zadbany, - 25.500 zł. Lubiąż, tel. 0604/85-32-48 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r, 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Zetec, fioletowy, nowy model, I właściciel, stan b. dobry, spro
wadzony w całości w 98 r., możliwość kupna przez komis, -
24.500 zł. Lubin, tel. 0606/27-63-74 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r„ 130 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. luster
ka i reflektory, RM, centr.zamek, reg. kierownica, welurowa ta
picerka, relingi dachowe, - 24.500 zł lub zamienię na mniejszy. 
Oleśnica, tel. 0603/69-32-66
FORD MONDEO, 1996 r., 71 tys. km, 1800 ccm, turbo D 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., immobilizer, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, w kraju od 1.5 
roku, • 25.500 zł. Wrocław, tel. 071/327-91-42 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 160 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
relingi, ABS, 2 poduszki pow., bez wypadku, • 23.800 zl lub za
mienię. Zielona Góra, tel. 068/327-81-74,0606/96-56-62 
FORD MONDEO, 1996/97 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDI, kolor 
grafitowy metalic, 2 dni w kraju, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. fotele, el. reg. lusterka, re
lingi dachowe, roleta, reg. kierowniea, książka serwisowa, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, - 29.800 zł. Nowa Ruda, woj. wał
brzyskie, tel. 0601/31-91-96
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 
16V, biały, nowy model, ABS, wspomaganie kier., centralny za
mek, 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, 1996/97 r., 1800 ccm, wtrysk, 16V, 
ZETEC, fioletowy, - 32.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-29-88, 
0605/91-88-41
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. 
Kłodzko, tel. 0601/58-89-66,074/647-23-33 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0231 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD MONDEO GHIA KOMBI, 1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, brązowy metalic, klimatyzacja, wykończenia w drewnie, 
podgrzewane fotele, komputer, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, - 32.000 zł. Kalisz, tel. 0502/65-69-59 
FORD MONDEO SEDAN, 1997 r., 93 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ZETEC, czarny metalic, kupiony u dilera w 98r., pełne wyposa
żenie oprócz skóry, 4 pod. powietrzne, - 33.000 zl. Leszno, tel. 
0601/84-83-50
FORD MONDEO, 1997 r., 65 tys. km, 1900 ccm, TDi, fioletowy 
metalik, poduszka powietrzna, klimatyzacja, wspomaganie, c. 
zamek * pilot, pełne wyp. elektr., radioodtwarzacz, drewno, -
36.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-10-35, 
0605/40-02-71
FORD MONDEO, 1997 r„ 83 tys. km, 1800 ccm, turbo D, gra
natowy metalic, ABS, centralny zamek, 2 poduszki pow., klima
tyzacja, el. reguł, fotel, I właściciel w kraju, • 34.000 zł lub za
mienię na mniejszy. Wrocław, tel. 071/789-15-59,0608/21-67-77 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccm, biały, ABS, kli
matyzacja, pełne wyposażenie, kupiony w salonie, serwisowa
ny, opony zimowe, - 31.000 zł., tel. 071/342-65-76, 
0601/75-03-16
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 103 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, srebrny metalic, klimatyzacja, poduszka pow., el. reg. fote
le kierowcy, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan idealny, -
33.000 zł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Wadowice, 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, el. reg. reflektory, system an- 
typoślizgowy, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie kier., bez 
wypadku, - 33.800 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/373-67-71,0604/24-68-41
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 r., 1800 ccm, 16V, perłowośliwkowy, stan 
b. dobry, I właściciel, bogate wyposażenie, - 35.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-38-10
FORD MONDEO, 1998 r., 2500 ccm, benzyna serwisowany, po 
tuningu, stylizowany na ST 200, pełne wyposażenie, - 43.000 
zł. Warszawa, tel. 0601/38-17-50
FORD MONDEO, 1998 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, stan b. dobry, 2 pod. powietrzne, ABS, zadbany, kupiony w
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marka pojazdu rok.prod. poj. p rzeb ieg  gw arancja cena
Ford Ka 1997 1300 18530 6 m-cy 20500
Ford Ka 1997 1300 50300 3 m -ce 210 00

Ford Fiesta 2000 1250 7100 fabryczna do 11.05.01 37000
Ford Fiesta 1993 1300 129700 10800
Ford Escort 1997 1300' 76000 3 m -ce 20900
Ford Mondeo 1996 1800 TD 56000 2COOO
Ford Mondeo kombi GHIA 1999 2500 11700 fabryczna do 19.06.01 69000
Renault Megane 1997 1600 73800 29900
Daewoo Nublra 1998 1600 55900 20900
Opel Astra 1995 1600 128000 22000

Opel Vectra kombi 1998? 1800 92000 39000
Hat C C 1997 ' 704 34500 120 00

. Suzuki Maruti 1995 800 60300 10800

OFERTA SPECJALNA - AUTA DEMO:
marka pojazdu
Ford Transit 330 L 2402

przeb ieg  w yposażen ie
9300 długi, wysoki dach, airbag,wspomaganie 745Q O  

kierownicy, radio FORD 2000, centralny 
zamek z podwójnym ryglowaniem, 
wykładzina antypoślizgowa przedziału 
ładunkowego

samochody z polskich salonów  
udokumentowana historia pojazdu 
preferencyjne polisy ubezpieczeniowe 
kredyt w 24 godziny 
wymiana używanych za używane
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salonie w Polsce, homologacja jako ciężarowy, uniwersalny, •
31.000 zł lub zamienię na Mercedesa E-klasse, .okularnik”, die
sel,. możl. dopłata, Małuszyn, gm. Trzebnica, teł. 071/312-06-51,

, 0601/87-43-67
. FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, 1800 ccm, benzy

na, 16V, niebieski, pełne wyposażenie oprócz skóry, relingi da
chowe, alum. felgi, stan b. dobry, • 35.000 zł lub zamienię na 
inny, automatic do 16.000 zł. Radwanice, tel. 076/832-12-17, 
0605/22-05-16
FORD MONDEO, 1998 r., 52 tys. km, 1800 ccm, TDi, ciemno
niebieski metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, w kraju od 
3 dni, stan b. dobry, - 37.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14, 
0601/78-23-69
FORD MONDEO, 1998/99 r., 90 tys. km, 2500 ccm, V6,170 PS, 
granatowy metalic, wszystkie el. dodatki, 4 poduszki pow., ABS, 
ARS, TC, instalacja gazowa, RM, klimatyzacja, stan idealny, -
36.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-36.0602/53-17-02 
FORD MONDEO, 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, 2x poduszka pow., klimatyzacja, ABS, elektr. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. reg. i podgrzewane fotele, radio z rds, 
stan idealny, - 39.000 zł. Kępno, tel. 0605/37-36-89
FORD MUSTANG, 1984 r., 3800 ccm, benzyna, czarny, stan 
dobry, automatic, RM, alum. felgi, komputer pokładowy, klima
tyzacja, serwo, • 12.000 zl. Wrocław, tel. 0604/35-87-80, 
0608/65-67-39
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, auto
matic, - 450 DEM. Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 0607/49-42-02, 
0502/86-77-79
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, cen
tralny zamek, I właściciel, - 4.900 zł lub zamienię na większy, z 
dopłatą ok. 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-07-16, 
9502/31-04-70
FORD ORION, 1987 r., 168 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, bez wypadku, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, 5-biego
wy, garażowany, konserwacja, atrakc. wygląd, stan techn. b. 
dobry, - 6.500 zł lub zamienię. Sobótka, tel. 0604/11-31-38 
FORD ORION, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 5.700 zł. Gościce, tel. 
077/431-75-02
FORD ORION, 1988 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, welurowa tapicerka, stan idealny, 
na białych tablicach - 890 DEM, -1.600 zł. Gubin, woj. zielono
górskie, tel. 0502/16-94-74
FORD ORION, 1989 r., 1300 ccm, szary, szyberdach, stan do
bry, na białych tablicach, • 950 DEM. Gubin, woj. zielonogór
skie, tel. 0607/49-42-02, 0502/86-77-79 
FORD ORION, 1990r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy, szyberdach (fabryczny), wspomaganie, katalizator, 
ekonomiczny, RM + głośniki, garażowany, dużo nowych części, 
zadbany, stan b. dobry, -10.700 zł. Wtocław, tel. 071/354-02-30 
FORD ORION CLX, 1991 r„ 1400 ccm, -12.000 zł. Legnica, tel. 
076/721-74-69
O  FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, seledynowy, na 

białych tablicach *2.100 DEM + cło lub na goto- 
wo 7.500 z ł.’ Qubin, tel. 0503/98-81-94,. 
0600/59-13-33 87026041

O  FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, granatowy, 
5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, • 10.900 
zł lub  zam ienię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87025641

FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, oryginalny przebieg, bez wypadku, stan idealny, do sprowa
dzenia z Niemiec, (wyjazd w celu oględzin - 60 zł, w przypadku 
zakupu - gratis), cena z podstawieniem pod dom - 9.600 zł. 
Bielany, tel. 076/857-45-15,0603/78-63-67 
FORD ORION, 1991 r., 93 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, - 11.500 zł. Legnica, tel. 076/856-53-75 
FORD ORION, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. do
kumentacja, welurowa tapicerka, RO, wspomaganie, ABS, książ
ka serwisowa, stan idealny, - 11.200 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-09
FORD ORION Ghia, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, EFi, niebieski 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, Welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, 
dzielona tylna kanapa, wycieraczka tylnej szyby, RM Ford, zde
rzaki w kolorze nadw., sprowadzony w całości, zadbany, pełna 
dokument, - 10.800 zł lub zamienię na inny. Rawicz, tel. 
065/546-35-33,0603/68-79-10
FORD ORION Ghia, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
szary metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, CD Pioneer + 4 głośniki, szyberdach, welurowa tapi
cerka, obrotomierz, hak, zderzaki w kolorze nadwozia, przyciem
niane szyby, spoiler, atrakcyjny wygląd, przegląd do 02.2002 r,
-11.600 zł. Sułów, tel. 071/387-02-64,0606/48-27-75 
FORD ORION, 1991 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, i właściciel, szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
RM^stan dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-25-21 
FORD ORION, 1992r., 118 tys. km, 1400 ccm, czarny, 5-drzwio- 
wy, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. do
bry, - 11.800 zł. Legnica, tel. 0601755-24-52 
FORD ORION, 1992 r., 1800 ccm, diesel, kolor grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, radio, w kraju od ty
godnia, • 13.500 zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
FORD ORiON CLX, 1992 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 16V, nie
bieski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
RM, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, tylna szyba ogrzewana, 
reg. kierownica, welurowa tapicerka, - 11.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-91-11
FORD ORION, 1993 r„ 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowo- 
niebieski, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. do
kumentacja, welurowa tapicerka, RO, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, książka serwisowa, stan idealny, -13.200 zł. 
Legnica, tel. 076/862-04-09
O  FORD ORION, 1993/97 r., kolor wiśniowy, centr. 

zamek, wspomaganie, 4-drzwiowy, szyberdach, 
RM, I właściciel w Polsce, immobilizer, welurowa 
tapicerka, zadbany, po przeglądzie, • 11.500 zł. 
Lubin, tel. 076/846-98-16, 0604/97-67-04 
84017631

FORD PROBE GT, 1988/89 r., 160 tys. km, 2200 pcm, 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., 126 tys. km, 2200 ccm, benzyna, czar
ny, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, RO, kom
puter pokładowy, alum. felgi, el. reg. lusterka, szyby i fotel kie
rowcy, immobilizer, nowy akumulator, opony zimowe, II właści
ciel w Polsce, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/76-01 -37 
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, teł. 0601/70-18-61 
FORD PROBE, 1990 r., 160 tys. km, 2200 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony w całości, tempomat, wspomaganie kierow
nicy, RO, el. reg. iusterka, nowy akumulator (gwarancja), pasek 
rozrządu, akumulator, tarcze hamulcowe i klocki, kpi. dokumen
tacja, bez wypadku, - 9.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0503/97-59-27 
FORD PROBE GT, 1992 r., 110 tys. km, 2200 ccm, T, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie kierownicy, 5-biegowy, centr. za

mek, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
zawieszenie 3-stopniowe, kpi. dokumentacja, bez wypadku, stan 
b. dobry, • 15.700 zł. Gródków, woj. opolskie, tel. 0604/23-81-68 
FORD PROBE SKŁADAK, 1992 r., 2200 ccm, turbo, czarny, 
alum. felgi, zadbany, - 16.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0607/82-53-59
FORD PROBE, 1993 r., 2500 ccm, granatowy, stan idealny, 
pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, wspomaganie, 
centr. zamek, alum. felgi, alarm ♦ pilot, kpi. dokumentacja, tem
pomat, RM, kpi. opon, • 22.000 zł lub zamienię na droższy. Nowa 
Ruda, tel. 0609/35-16-96
FORD PROBE, 1993/94 r., 2000 ccm, 16V, czarny, pełne wypo
sażenie elektryczne, klimatyzacja, CD Sony, alum. felgi, ospo
ilerowany, nowy model, automatic, sprowadzony z USA w 1996 
r, - 21.000 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Dzier
żoniów, tel. 05.03/68-55-50
FORD PROBE, 1994 r., 2000 ccm, 16V, srebrny metalic, insta
lacja gazowa, klimatyzacja, skórzana tapicerka, aluminiowe fel
gi, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pompowane siedzenia,

przerysowana prawa strona, koszt naprawy ok. 1.500 zł, -17.900 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/357-72-21,0503/13-45-74 
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 PUMA, 2000 r., 18 tys. km, 1400 ccm. 95 KM, cz<rny, 
pełne wyposażenie, do sprowadzenia z Niemiec, • 38.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/26-27-37
FORD SCORPIO, 1985/86 r.,_ 190 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, inst. gazowa, zbiornik w kole zapasowym (12 zl/100 
km), ABS, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, alum. felgi, 5-bie- 
gowy, obrotomierz, - 5.900 zł lub zamienię. Opole, tel. 
0607/34-81-10
FORD SCORPIO, 1985/86 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, 5-biegowy, komputer, eł. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, szyberdach, tylna i przednia szyba ogrzewane, welurowa 
tapicerka, zadbany, - 5.900 zł lub zamienię na samochód do
stawczy albo inny osobowy. Zawadzkie, tel. 077/463-40-88 
FORD SCORPIO, 1986 r., srebrny metalic, ABS, wspomaganie, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, centr. zamek, 
silnik z 89 r., nowe opony, inst. gazowa, sprow. w całości • 7.600 
zł. Leszno, tel. 065/520-72-19,0601/43-38-78 
FORD SCORPIO, 1986/93 r., 150 tys. Km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski, wspomaganie, centr. zamek, inst gazowa, • 7.500 zł. 
Mokronos Dolny 16, gm. Kąty Wrocławskiwe, tel. 0604/37-32-16 
FORD SCORPIO, 1987 r., 313 tys. km, 2000 ccm, OHC, złoty 
metalic, centralny zamek, ABS, el. otwierane szyby, hak, alarm, 
wspomaganie kier., stan dobry, • 6.600 zł. Świdnica, tel. 
074/853-13-56,0606/25-10-26
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna ABS, wspoma
ganie, hak, alarm, akumulator i opony na gwarancji, - 5.500 zł 
lub zamienię na Fiata 125p, lub Poloneza, do 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0600/23-15-82
FORD SCORPIO GL, 1988 r., 2000 ccm, i OHC, złoty metalic, 
nowa instalacja gazowa, ABS, et. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, radioodtwarzacz, reg. kierownica, • 8.600 zł. Kalisz, tel. 
062/757-76-61,0601/54-40-39
FORD SCORPIO, 1988 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny,ABS, alarm, centralny zamek, nowe opony, spoiler, prze
gląd do 02.2002 r., RO + głośniki, dzielona tylna kanapa, za
dbany, • 7.000 zł lub zamienię na VW Golfa II, Forda Fiestę. 
Opole, tel. 0606/51-02-77
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 240 tys. km, 2400 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, podłokietnik, szyberdach, RM, garażo
wany, zadbany, stan idealny, - 5.950 zł lub zamienię. Nysa, tel. 
077/448-62-58,0502/55-70-25
FORD SCORPIO, 1989 r., 161 tys. km, niebieski metalic, wspo
maganie kierownicy, ABS, centralny zamek, RO, - 9.600 zł. Koło, 
tel. 063/272-11-35, po 18
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FORD SCORPIO, 1990 r., 240 tys. km, 2500 ccm, turbo D, bia
ły, zadbany, garażowany, sprow. w całości, szyberdach, welu
rowa tapicerka, RM, 2 kpi. kół (zimowe i letnie), alum. felgi, -
13.800 zł. Wtocław, tel. 071/325-86-93,0607/44-05-18 
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 COSWORTH, 1991 r., 220 tys. km, 3000 ccm, 
V6, 24V wszystkie el. dodatki, skórzana tapicerka, klimatyza
cja, • 10.700 zł. Legnica, tel. 0601/75-88-96 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, ciemnoniebieski metalic, stan idealny, szyberdach, 
cęntralny zamek, ABS, białe kierunkowskazy, zadbany, nowy 
model, -11.900 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. 
Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78,0603/61-59-50 
FORD SCORPIO, 1991/96 r., 212 tys. km, 2000 ccm, DOHC. 
niebieski metalic, instal. gazowa, ABS, klimatyzacja, szyber
dach, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, światła, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, alum. felgi, welur, garażowany, -
11.000 zł lub zamiana na nowszy, dopłata. Wałbrzych, tel. 
074/664-83-51,0606/11-00-36
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, DOHC 
na zachodnich tablicach - 1.400 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-44-13 (k00087)
FORD SCORPIO, 1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm, TD, szary 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, c. zamek, klimatyzacja, 
ABS, welur, - 13.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17,0601/53-46-55
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm, DOHC, wtrysk, 
zielony metalic, nowy model, wspomaganie kier., centr. zamek, 
ABS, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
drewno, welurowa tapicerka, pompowany fotel kier., dzielona 
kanapa, hak, reguł. wys. pasów, kierownicy, fotela, kpi. doku
mentacja, - 17.900 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 
076/749-56-11,0605/46-65-86
FORD SCORPIO, 1992/93 r., 2000 ccm, wtrysk, DOHC, srebr
ny metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, drewniane dodatki, 
serwo, welurowa tapicerka, RO, sprowadzony w całości w maju

2001 r., bez wypadku, kpi. opon zimowych, - 12.800 zl lub za
mienię na tańszy. Wrocław, tel. 387-87-62,0602/73-21-73 
FORD SCORPIO, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, DOHC, atra
mentowy metalik, ABS, wspomaganie, centr. zamek., szyber
dach, RO, zestaw głośno mówiący, garażowany, zadbany, -
17.000 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-35-54 
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 177 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
bordowy metalic, ABS, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
szyberdach, hak, klimatyzacja, 2 poduszki pow., relingi dacho
we, inst. gazowa, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, el. re
guł. reflektory, centralny zamek, welurowa tapicerka, regulowa
ny fotel kierowcy, RM, • 24.900 zł. Wrocław, tel. 071/357-62-07, 
0603/66-16-42
FORD SCORPIO, 1995 r., 157 tys. km, 2500 ccm, turbo D kom
bi, pełne wyposażenie el., relingi dachowe, 2 poduszki powietrz
ne, nowy model, pilot, alarm, ABS, wspomaganie kier., central
ny zamek, RO, drewno, książka serwisowa, bez wypadku, w 
kraju od 3 tygodni, stan b. dobry, • 22.800 zł. Kłodzko, tel. 
0607/27-25-86
FORD SCORPIO SEDAN, 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
DOHC, wiśniowy metalic, wspomaganie kier., ABS, el. otw. szy
berdach, oclony, nie rejestrowany, RO, 2 poduszki pow, - 27.000 
zł. Syców, tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
FORD SCORPIO KOMBI. 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, DOHC, biały, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, centralny zamek, ABS, wspom. kierownicy, reg. kierownica, 
alarm, drewno, • 26.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0601/55-94-72
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r„ 146 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
DOHC, biały, komputer, centralny zamek, klimatyzacja, alarm, 
ABS, drewno, wspom. kierownicy, hak, RM, el. reg. fotele, po

duszka powietrzna, welurowa tapicerka, - 26.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-12-63,074/664-27-11,0607/22-33-71 
FORD SCORPIO, 1995 r., 92 tys. km, 2000 ccm, benzyna, śliw
kowy metalic, nowy model, I właściciel, bogate wyposażenie, 
kpi. dokumentacja, - 26.500 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
345-75-29,0049/66-31-91-75-97 (Niemcy)
FORD SCORPIO, 1995 r., 166 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 16V, 
ciemnozielony metalic, ABS, serwo, 2 x SRS, pełne wyposaże
nie elektryczne, klimatyzacja, skórzana tapicerka, centr. zamek 
♦ pilot, alarm, opony zimowe, zadbany, - 26.500 zł. Wtocław, 
tel. 0601/72-12-69
FORD SCORPIO, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm, DOHC 12V, 
pertowociemnośliwkowy, pełne wyposażenie, zadbany, na alu
miniowych felgach, fabrycznie montowany alarm, Mul-T-Lock, •
30.500 zł. Wocław, tel. 071/369-51-29,0603/32-08-81 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 2500 ccm. TDI nowy model, •
29.000 zł. Wocł?w, tel. 0600/34-49-06 
FORDSCORPIO, 1995/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
DOHC, siwy metalic, nowy model, pełna elektryka, klimatyza
cja, wspomaganie, ABS, centr. zamek, wykończenie w drewnie, 
stan b. dobry, • 21.900 zł lub zamienię. Jawor, tel. 076/870-48-57, 
0603/22-44-13
FORD SCORPIO GHIA, KOMBI, 1996/97 r„ 2300 ccm, 16V, 
perłowoczamy, pełne wyposażenie, - 35.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-18-33
FORD SCORPIO KOMBI, 1997 r., 2500 ccm, TDi pełne wypo
sażenie, - 37.000 zł lub zamienię natańszy. Małachowo, gm. 
Dolsk, tel. 0607/04-56-67
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, instal. gazowa, - 4.000 zł. Pławna, gm. Lubomierz, tel. 
075/783-35-66
FORD SIERRA, 1983 r., 2300 ccm, diesel, biały, w ciągłej eks
ploatacji, przegląd do 04.2002 r., blacharka do małych popra
wek i lakierowania, - 2.000 zł. Sieniawka, tel. 075/778-34-64, 
0604/81-30-72
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, hak, szy
berdach, alum. felgi, stan b. dobry, - 3.000 zł. Strzelin, tel. 
0603/30-62-93
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna instalacja gazowa, 
alarm, tapicerka z modelu ’92, RO-CD, układ wydechowy RE- 
MUS, stan b. dobry, - 5.100 zł. Wtocław, tel. 0607/40-09-56, 
321-54-11
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic,
4-drzwiowy, radioodtwarzacz Philips, dod. światła .stopu*, po
krowce z .misia*, spoiler na tylnej-klapie, wyłącznik zapłonu, •
3.600 zł. Branice, woj. opolskie, tel. 0608/68-38-19 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, OHC benzyna, srebrny 
metalic, nowy lakier, nowa tapicerka, RM Sony z panelem ♦ 4 
głośniki, opony zimowe, zderzaki w kolorze nadwozia, stan do
bry, - 4.500 zł. Jelenia Góra, teł..075/642-33-08,0604/30-39-90 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 2300 ccm, diesel, srebrny me
talic, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, 5-biegowy, dzielo
na tylna kanapa, hak, stan średni, • 2.500 zł lub zamienię. Lu
bin, tel. 076/749-40-13
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, - 3.500 zł. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel, zielony metalic, wspo

maganie, centr. zamek, szyberdach, hak, przegląd do 12.2001 
r, - 4.500 zł. Szelejewo, tel. 065/573-07-42,0608/07-09-24 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
hak, nowe sprężyny, amortyzatory, przeguby metalowo-gumo- 
we, silnik po remoncie (38.000 Jem), - 3.800 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, dzielone tylne siedzenia, po 
remoncie głowicy, dużo nowych części, atrakc. wygląd, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, - 4.800 zl lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/844-99-71
O  FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, diesel, biały, 

s iln ik  z 1991 r., inst. gazowa, 5-drzwiowy, szyber
dach, lekko uszkodzony, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0501/47-70-47 80012331

FORD SIERRA, 1985 r, 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
szyberdach, centr. zamek, RO, wzmacniacz, spoiler, dodatko
we światło .stop’ , zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, tylne 
szyby przyciemniane, stan b. dobry, • 5.000 zł lub zamienię na 
inny w tej cenie o poj. do 1600 ccm. Marciszów, tel. 
075/741-02-43,. 0606/38-26-47
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, grafitowy, 5-drzwiowy, cen
tralny zamek, szyberdach, - 4.100 zł lub zamienię na 9-osobo- 
wy, VW Transporter, w tej cenie. Miejska Góra, woj. leszczyń
skie, tel. 0606/17-01-60
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, biały, inst. gazowa, 
relingi dachowe, wspomaganie, nowe sprzęgło i ukł. wydecho
wy, stan dobry, - 3.800 zł. Nysa, tel. 077/448-62-58, 
0502/55-70-25

FORD SIERRA, 1985 r., 90 tys. km, 2300 ccm, diesel, różowy, 
wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, hak, 
wymieniona głowica, amortyzatory, alternator, rozrusznik - 3.900 
zl lub zamienię na Forda Sierrę, kombi, 2300 ccm lub Opla 
Omegę, kombi, diesel. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-18-50 po 
godz.20
FORD SIERRA, 1985 r., 1800 ccm, biały, 3-drzwiowy, szyber
dach, hak, stan b. dobry, • 3.400 zł. Witków, tel. 074/858-77-95, 
0602/47-44-54
FORD SIERRA, 1985 r., 1800 ccm, granatowy, 5-drzwiowy, szy
berdach, stan dobry, - 2.200 zł. Wocław, tel. 071/362-69-44 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, zanie
dbany, .na chodzie*, fotele kubełkowe, sportowa kierownica, 
obrotomierz, zarejestrowany, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/21-75-42
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, brązowy metalic, centr. za
mek, szyberdach, inst. gazowa, 5-drzwiowy, - 4.900 zł. Wiłko- 
wyja, woj. kaliskie, tel. 0601/57-35-88 
FORD SłERRA XR4,1986 r., 2800 ccm, granatowy metalic, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, nowy lakier, • 3.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-83-61,0503/12-59-68
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, złoty metalic, alum. felgi, -
5.500 zł. Legnica, tel. 076/856-44-11
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
inst. gazowa, stan b. dobry, hak, dzielona tylna kanapa, pełna 
dokumentacja, - 4.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/13-10-75 
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan 
dobry, - 3.800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-72-16 
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwio
wy, nowe części, przegląd do 12.2001 r., stan techn. dobry, •
4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/20-11-69
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
OHC, 115 KM, biały, wersja Ghia, ABS, elektr. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, komputer, szyberdach, podgrzewana przednia 
szyba, RO z rds, opony zimowe, stan idealny, - 7.800 zł. Wro
cław, tel. 325-88-91
FORD SIERRA, 1987 r., 140 tys. km, 2000 ccm, szary metalic, 
alarm, hak, aluminiowe felgi, szyberdach, RM, głośniki, gara
żowany, zarejestrowany w całości, stan b. dobry, • 7.000 zł. 
Jawor, tel. 076/870-62-44
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 160 tys. km, 2000 ccm, bordo
wy, inst. gazowa, z urzędu celnego, bez wypadku, - 8.900 zł lub 
zamienię na samochód ciężarowy. Niemodlin, tel. 0602/64-61-72 
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r.. 2300 ccm, diesel, - 5.900 zł. 
Prusinowice, tel. 077/435-70-51,0603/44-56-90 
FORD SIERRA, 1987 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, bez prawa do rejestra
cji, -1.300 zł. Zgorzelec, tel. 0607/30-91-59 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic,
4-drzwiowy, oryg. szyberdach, centr. zamek, - 4.500 zł lub za
mienię na inny. Wrocław, tel. 071/322-54-28,0607/52-81-65 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, wygląd i stan techniczny ide
alny, - 6.900 zł. Prochowice, tel. 076/858-46-71,0606/19-90-62 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały,
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ABS,-szyberdach, centralny zamek, - 4,800 zł: Wtocław, fel. V  
0608/08-36-07“ r  .
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, centr, 
zamek, szyberdach, relingi dachowe, bez wypadku, zadbany, 
stan idealny, na zachodnich tablicach - 1.200' DEM. Żary, tel. 
068/385-57-73.0601/76-56-97 
O FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2300 ccm, die

sel, srebrny metalic, centralny zamek, radio z 
RDS, po wymianie silnika ♦ drugi, wspomaga
nie kier., nowe, na gwarancji: kpi. opon, cały ukł. 
wydechowy, akumulator, hak, • 8.700 zł. Burka- 
tów, tel. 074/853-55-60 po godz. 15 01032341

FORD SIERRA, 1989 r., 142 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, nowe opony, szyberdach, welurowa tapicerka, 
zderzaki w kolorze nadwozia, ospoilerowany, kpi. opon i kół 
13" i 15’ , centr. zamek, alarm + pilot, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 8.000 zl. Świdnica, tel. 074/853-52-01 
FORD SIERRA CLX, 1989 r., 190 tys. km, 2000 ccm, OHC, 
błękitny metalic, el. otwierane szyby, szyberdach 2-stopnio- 
wy, stan b. dobry, nowe sprzęgło, tarcze hamulcowe, klocki, 
po remoncie zawieszenia, blacha ocynkowana, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/70-39-88
FORD SIERRA, 1989 r., 109 tys. km, 2300 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, nowe opony, centr. zamek, wspomaganie, 
obrotomierz, zegarek, radio, przegląd do 10.2001 r., reg. fotel 
kierowcy, dzielone tylne siedzenia, • 7.800 zł. Żary, tel. 
068/3.74-06-60
FORD SIERRA SEDAN Ghia, 1989/90 r„ 80 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC benzyna, niebieski, stan idealny, bez wypadku, dzielo
na tylna-kanapa, przednia i tylna szyba ogrzewana? 5-blego- 
wy, RM + głośniki, lusterka i  zderzaki w kolorze nadwozia, sil
nik nowej generacji, • 6.500 zł lub zamienię pa inny, może być 
uszkodzony, jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78,0603/61-59-50 
FORD SIERRA, 1989/90 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna. 
CVH, zielony metalić, po remoncie kapitalnym 500' km, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alum. felgi, alarm + pi
lot, katalizator, sprowadzony w 1997 /.. l właściciel, stan b. 
dobry, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 0608/37-74-10 
FORD SIERRA SEDAN, 1989/96 r., 1800 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy, hak, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, za
dbane wnętrze, stan silnika b.-dobry, poobijany, bez rdzy, kpi. 
dokumentacja, techn. sprawny, przegląd do 05.2002 r., pilne,
- 5.600 zł. Kłodzko, teł. 074/647-04-67,074/865-30-13 
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, wiśniowy metalic,: 
kpi. dokumentacja, 5-biegowy, śtan b. dobry, odcięcie zapło
nu, • 7.900 zł (możliwe raty) lub zamienię na inny. Legnica, 
tel. 076/862-51-58,0606/72-41-52
FORD SIERRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, OHC, czarny, 
wersja sportowa, 3-drzwiowy, szyberdach, aluminiowe felgi, 
alarm, kola zimowe, stan b. dobry, • 8.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/77-37-08
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, 
szyberdach,.sprowadzony w kwietniu b.r., po wymianie pa
sków, filtrów i oleju, do lakierowania maska, zarejestrowany, 
zadbany, z pełną dokumentacją, • 9.500 zl. Szprotawa, tel. 
0606/35-47-93
O FORD SIERRA DOHC SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, 

wtrysk, czarny, atrakcyjny wygląd, inst. gazo
wa oryginalna, centralny zamek, • 8.900 zł. Wro
cław, tel. 0503/63-86-24 03003361

FORD SIERRA CLX, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy me
talic, składak 97 r., alum. felgi, szyberdach, radio + CD, hak, 
komplet opon zimowych, - 11.500 zł. Leszno, tel. 
0604/36-90-52,0607/20-34-60 
FORD SIERRA, 1991 < 1 0 4  tys. km, 2000 ccm, DOHC
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, garażowa
ny, stan idealny, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
FORD SIERRA, 1991/92 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, ABS, szyberdach, nowy układ wydechowy, po przeglą
dzie technicznym, stan bardzo dobry, możliwość rat, cena -
10.100 zl lub zamienię na uszkodzony VW Passat, Audi 80, 
90, 100, Opel Vectra. Wałbrzych, teł. 074/844-99-44, 

-0609/37-02-40
FORD SIERRA SEDAN, 1991/97 r., 120 tys. km, .2000 ccm, 
EFi, kolor wiśniowy metalik, katalizator, centr. zamek, alarm, 
odcięcie zapłonu, zderzaki w kolorze nadwozia, reg. kierow
nica, pasy, fotel, el. reg. reflektory, el. wysuwana antena, alum. 
felgi, RO, dodatkowe światło stopu, po konserwacji, stan ide
alny, -10.500 zł. 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, spor
towe zawieszenie, radio, wspomaganie kier, -13.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/74-47-00 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00511 www.autogiel- 
da.com.pl)
FORD SIERRA, 1992 r„ 160 tys. km, 2000 ccm, DOHC, EFI, 
srebrny, ABS, przednia szyba ogrzewana, alum. felgi, 5-drzwio
wy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 14.0.00 zł..Kraśnik 
Dolny,-gm. Bolesławiec, tel. 075/736-96-37 - - 
FORD SIERRĄ KOMBI, 1992/93 r.,19? tys. km,..1800 ccm, 
turbo D : relingi dachowe, hak, RM, tapicerka, kanapa dziefo- 
na, szyby zielone, bez korozji, zadbany, ekonomiczny, w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry, - 11.800 zl. Świdnica, tel. 
074/858-98-11,0605/92-26-49
FORD SIERRA SEDAN, 1993 r.,.120 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, ABS. szyberdach, 5-bie
gowy, ̂ 'alum. felgi, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, I właści
ciel, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 9.800 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431 -71 -33,0604/22-02-69 .
FORD TAUNUS, 1978 r., 96 tys. km, 2Q00 ccm, V6, kremowy, 
mało eksploatowany, stan b. dobry, inst. gazowa, brązowy skó
rzany dach, atrakcyjny wygląd, zadbane wnętrze, dodatkowo 
drugi na części, - 3.500 zł. Lubsko, tel. 06,8/372-19-17 
FORD TAUNUS, 1979 r,, 2000 ccm, V6, czerwony, 4 drzwio
wy, zarejestrowany, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-36-70 
FORD TAUNUS, 1980 r., 1300 ccm, srebrny, po remoncie bla
charki w 1997 r., nowe amortyzatory, klocki hamulcowe, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, obrotomierz, wersja Ghia, ważny 
przegląd, - 2.000 zl. Golanka, tel. 076/857-58-01 '
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, turkusowy, szy
berdach, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz Ford, nadkola 
plastikowe, po remoncie blacharki i lakierowaniu, stan dobry,
-1.250 zl. Bolków, tel. 075/741-30-19, 0605/93-65-20 
FORD TAUNUS, 1980 r., czarny metalic, inst. gazowa, prze
gląd do 2002 r., alum. felgi, - 1.600 zl. Oława, tel. 
071/303-23-21
FORD TAUNUS, 1981 r., 175 tys. km, 2000 ccm, V6, seledy
nowy metalic, zadbany, garażowany, oryg. lakier, stan ideal
ny, - 4.900 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
FORD TAUNUS, 1981 r., 7 tys. km,. 1600 ccm, benzyna * gaz, 
kolor kawowy, po remoncie silnika, skrzyni biegów i hamul
ców, 4-biegowy, 4-drzwiowy, nowe opony, hak, nowe tablice, 
po remoncie instal. gazowej, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/37-22-74
FORD TAURUS, 1988 r., 2500 ccm, srebrny metalic, automa- 
tic, klimatyzacja, szara tapicerka, - 6.000 zl. Oława, tel. 
0602/52-62-51
FORD TAURUS, 1988 r., 78 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, czar
ny, 5-biegowy, katalizator, el. reg. lusterka, wspomaganie, kli
matyzacja, welurowa tapicerka, dużo nowych części, zadba
ny, - 13.000 zl. WToclaw, tel. 0605/43:40-98 
FORD TAURUS, 1990 r., 100 tys. km, 3000 ccm, V6, biały, 
automatic, poduszka pow., klimatyzacja, alarm, alum. felgi, 
nowa skrzynia biegów za 4900 zl, stan dobry, - 9.800 zi. Go
rzów Wlkp., tel. 0603/95-22-55
FORD WJNDSTAR VAN, 1995 r., 124 tys. km, 3800 ccm, zie
lony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, bogate wypo
sażenie, el. licznik, • 34.800 zl. Grabów, tel. 062/730-53-23, 
0601/70-25-02
FORD WINDSTAR, 1995 r., 150 tys. km, 3800 ccm, V6, czer
wony, pełna elektryka, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, 
stan b. dobry, - 38.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0601/57-54-28 
FORD WINDSTAR, 1995 r., 110 tys. km, 3800 ccm, turkusowy 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, 2 pod. powietrzne, 
RSM, kapitańskie fotele, ABS, podwójna klimatyzacja, zadba
ny, I właściciel w kraju, - 30.000 zł. Leszno, tel. 0603/85-01 -58 
FORD WINDSTAR, 1995 r., 85 tys. km, 3800 ccm, V6, pertowo- 
zielony, I właściciel, pełne wyposażenie, welurowa tapicerka, 
deska digital, klimatyzacja, lotnicze fotele, zadbany, - 43.000 
zl. Wrocław, tel. 0604/15-16-01,0604/15-14-34

GEO
GEO STORM COUPE, 1991 r., 80 tys. km, 1600 Ccm, 12V, bia
ły, sportowy, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. reg. reflektory, 
el. otw. ciemne szyby, wspomaganie kier., alum. felgi, alarm, 
immobilizer, RO,'inst. telefonu komórkowego, ukl. wydechowy 
Remus, po tuningu, • 16.000 zł lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 
0609/07-73-79

HONDA
HONDA ACCORD, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, wspomaganie, alum. felgi, welurowa tapicerka, komputer - 
800 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-79-77.0602/84-79-66 
HONDA ACCORD, 1987 r., 2000 ccm, 12V, kolor wiśniowy me
talic, stan b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflek
tory i szyberdach, kubełkowe siedzenia, sprow. w całości, kpi. 
dokumentacja, atrakc. wygląd, • 6.700 zł lub zamienię na tań
szy. Krotoszyn, tel. 0608/76-39-43,062/725-32-39 
HONDA ACCORD, 1989/90 r., 174 tys. km, 2000 ccm, benzy- 
na.wtrysk, czerwony, 4-drzwiowy, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, el. wys. antena, RM, cen
tralny zamek, wspom. kierownicy, kpi. felg i opon zimowych, 
Stan techn. dobry, - 13.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-13-36 
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 cęm, 16V. bordowy, wspoma
ganie, centr. zamek, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, 
katalizator, szyberdach, 4 el. otw. szyby, reg. kierownica, el. 
reg. lusterka i światła, welurowa tapicerka, RM, - 14.500 zł lub 
zamienię. Lubin, tel. 076/846-45-96,0603/79-07-04 
HONDA ACCORD SEDAN. 1991 r„ 2200 ccm, 16V, granatowy 
metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, alum. felgi, kpi. opon zimowych, sprowa
dzony w całości, • 15.400 zł. Wrocław, tel. 071/353-72-48, 
0601/89-96-83
HONDA ACCORD, 1992 r., 1997 ccm, granatowy, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, 
reg. kierownica, - 15.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-61-65 
HONDA ACCORD, 1993 r., 110 tys. km, 16V, kolor grafitowy 
metalic, 130 KM, centr. zamek, ABS, poduszka pow., elektr. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kierownicy, szyberdach,
- 17.000 zl. Ostrów Wlkp., tel; 0607/60-62-22,062/735-45-24 
HONDA ACCORD, 1994 r., 2000 ccm, 16V, bordowy metalic, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi.'- 23.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
HONDA ACCORD, T994 r., 40 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. re
flektory. el. reg Usterka, I właściciel, garażowany, kierowca nie
palący, - 28:800 zł. Oława, tel. 071/313-57-29 
HONDA ACCORD, 1994 r., 2000 ccm, etylina, zieiońy metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, • 28.900 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-83-76
HONDA ACCORD, 1995 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, immobilizer, 
wszystkie el. dodatki, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0602/39-28-09 
HONDA ACCORD, 1996 r., 2000 ccm, benzyna, wiśniowy me
talic, serwisowany, pełne wyposażenie oprócz skóry, alarm, blo
kada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 28.500 zł lub zamienię na 
busa, może być uszkodzony. Legnica, tel. 076/852-42-73, 
0603/95-44-64
HONDA ACCORD, 1996 r., 83 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., skórza
na tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, I właściciel w kraju, -
28.600 zł. Wrocław, tel. 0607/58-43-49 
HONDA ACCORD, 1996/97 r., 94 tys. km, 2000 ccm, TDi, per- 
łowogranatowy metalic, wspomaganie, poduszka powietrzna, 
ABS, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek, 
drewno, welur, alum. felgi, spoiler, po lekkim tuningu, sprowa
dzony w całości, stan idealny, - 37.600 zł. Kalisz, tel. 
062/757-56-95,0603/07-55-59
TłONDA ACCORD, 1997 r., 2200 ccm, czarny, automatic, kli
matyzacja, skórzana tapicerka, stan b. dobry, • 28.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/05-33-05
HONDA ACCORD TYPE R, 1999 r„ 23 tys. km, 2200 ccm, V-Tec, 
biało-czerwony, 220 km, fotele Recaro, alum. felgi 17*, RO, elek
tryczne dodatki, po tuningu, - 78.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-08-48,0603/84-89-15 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00519 www.autogiel- 
da.cóm.pl)
HONDA CM C, 1987 r., 1300 ccm, 12V, złoty, silnik oclony w 
styczniu 2001 r., stan b. dobry, na białych tablicach.-1.700 DEM. 
Niemodlin, tel. 077/460-79-26
HONDA C M C  SEDAN GL, 1988 r., 103 tys. km, 1400 ccm, srebr
ny metalic, hak, alarm, RO, I właściciel, w kraju od 5 lat, kompl. 
opon, automatic, - 8.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/86-01-15 
HONDA CM C, 1988 r., 138 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony,
- 9.000 zl. Walim, woj. wałbrzyskie  ̂tel. 0603/66-80-80 
HONDA CM C; 1990 r “ .T50;tys. km, 15Ó0 ccm,. 16V, szary me
talic, obniżony, sportowy tłumiK, reg. kierownica, na białych ta
blicach, - 4.000 zł. Niemcy, tel. 0049/17-24-53-47-73 .
HONDA CM C , 1991 r., 140 tys. km, 1500 ccm, 16 V, czarny, 
alarm + pilot, wspomaganie, szyberdach el, - 10.000 zł. Gło
gów, tel. 076/833-95-47,0607/40-89-54
HONDA C M C  SEDAN, 1991 r., 148 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
szary metalic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, • 13:000 
zł. Wrocław, teł 071/333-74-89,0501/52-05-95 
HONDA CM C, 1991 >., 128 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny,
3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sprowa
dzony w  całości, szyberdach, el. reg. reflektory, reg. kierowni
ca, welurowa tapicerka, koła zimowe, alum. felgi, radio + CB, -
10.500 zł. Zgorzelec, tel. 0604/89-16-89 
HONDA CM C, 1992 r., 1500 ccm, 16V, 110 KM, ciemnoniebie
ski, 4-drzwwiowy, -16.200 zł. Tuchola, tel. 0609/23-97-04 
HONDA C M C  SKŁADAK, 1992 r., 159 tys km, 1343 ccm, złoty 
metalic, 3-drzwiowy, - 5.000 zł. Biernatki, gm. Wądroże Wielkie, 
tel. 076/887-47-23
HONDA C M C  SEDAN, 1992/93 r., 144 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, 16V, kolor wiśniowy metalic, kupiona w salonie w kraju, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, reg. reflektory i fotel, el. 
otwierany szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, wyjście na klimatyzację, stan b. 
dobry, - 18.500 zł. Opole, tel. 077/456-49-18,0600/27-94-72

HONDA CM C , 1992/93 r., 159 tys. km, 1600 ccm, V-TEC, 16V, 
kolor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, 125 KM, centr. zamek, 
Mul-T-Loęk. el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka i re
flektory, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, sportowy ukł. 
wydechowy RO Kenwood * 4 głośniki Pioneer, stan b. dobry, -
19.500 zł. WToclaw, tel. 071/351-23-80,0601/79-09-21 
HONDA CM C , 1993 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, 
niebieski metalic, szyberdach^ hak, el. reg. reflektory, podło- 
kietnik, 4 zagłówki, • .14.900 zł lub zamienię! Polkowice, tel. 
0604/89-03-20
HONDA CIVICŚEDANJ993r.. 80 tys. km, 1500 ccm, 105 kM. 
perłowogranatowy. welurowa tapicerka. wspomaganie, klima
tyzacja, el. reg. lusterka i szyby, tempomat, RO Honda,, centr. 
zamek; autoalarm, blokada skrzyni biegów, immobilizer, nowe 
opony letnie + kpi. opon zimowych, stan b. dobry, - 22.500 zł.., 
tel. 0605/10-17-55
HONDA C M C  SEDAN, 1993 r„ 95 tys. km, 1500 ccm, 16V, gra
natowy metalic, kupiony w salonie, Mul-T-Lock, alarm, opony

BLACHARSTW0 SAMOCHODOWE 
SPECJALNOŚĆ - AUTA JAPOŃSKIE
tel. 0-608 073 881,0-607 306 285 

071/367-59-20 opoi2«7

zimowe, dzielone tylne siedzenia, kpi. dokumentacja, reg. kie
rownica, • 17.800 zł. Wrocław, tel. 0607/62-50-85 
HONDA C M C  SEDAN, 1993 r., 1500 ccm, granatowy metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, alarm; centr. zamek, RO, bez wy
padku, -17.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-03-49,0601/71-84-52 
HONDA CM C, 1993/97 r„ 110 tys. km, 1500 ccm, 16V, czarny 
metalic, centralny zamek, szyberdach, sportowy układ wyde
chowy, obniżony, aluminiowe felgi, el. reguł, reflektory, wspom. 
kierownicy, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/360-13-55, 
0601/53-33-21
HONDA C M C  SEDAN, 1994 r., 114 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, immobili
zer, - 19.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
HONDA CM C. 1994 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 16V, perłowo- 
czarny, 3-drzwiowy hatchback, wspomaganie kier, el. reg. re
flektory, alarm, cenfr. zamek, RO + głośniki, alum. felgi, kpi. kół 
zapasowych, dzielona tylna kanapa, serwisowany w ASO Hon
da, -15.000 zł. Wtocław, tel. 0501/74-73-71 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00373 www.au- 
togielda.com.pl)

HONDA CM C, 1994 r., 93 tys. km, 1300 ccm, 16V, niebieski 
metalic, el. reg. reflektory, radioodtwarzacz + głośniki, zadba
ny, garażowany, -17.400 zł. Brzeg, tel. 0604/41-13-58 
HONDA CM C , 1995 r., 90 tys. km, 1343 ccm, czerwony, efek
towny i ekonomiczny, - 22.700 zł. Toruń, tel. 0603/75-47-47 
HONDA CM C , 1995 r., 44 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, SRS, centr. zamek, 
immobilizer, RO, reg. kierownica, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, spoiler, - 26.500 zł (możliwe raty lub zamiana na tańszy). 
Lubin, tel. 076/846-57-34,0601/53-62-18 
HONDA C M C  COUPE, 199,5 r., 91 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
kolor śliwkowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, 
Mul-T-Lock, 5-biegowy, alum. felgi, RM + 4 głośniki, stan techn. 
b. dobry, - 20.700 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 
0604/ą6-35-85
HONDA CM C, 1996/97 r„ 72 tys. im , 1500 ccm, zielony, pełne 
wyposażenie el., klimatyzacja, 2.poduszki pow., dzielona tylna 
kanapa, Welurowa tapicerka, RM, stan idealny, I właściciel, peł
na dokumentacja, garażowany, • 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-45-40,0603/75-94-15
HONDA C M C  V-TEC; 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm, czar
ny, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, pełne wyposażenie elektr., 
hak, RO, sportowy ukł. wydechowy, - 28.500 zł lub zamienię na 
Forda~Focusa kombi albo podobny. Oława, tel. 071/301-52-59 
HONDA CM C , 1997 r„ 49 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, lusterka, klamki i zderzaki w kolorze 
nadwozia, alum. felgi, opony zimowe * felgi stalowe ♦ kołpaki,

centr. zamek f  pilot el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, im
mobilizer, radio, wspomaganie, reg. kierownica, welurowa tapi
cerka, drewno, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-89-22 wie
czorem, 0602/71 -50-71
HONDA CM C, 1997 r., 49 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic. 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, bez 
wypadku, - 30.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-41-92, 
0607/28-44-64
HONDA CM C , 1997 r., 36 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemno
zielony metalic, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 
RM Panasonic, alum. felgi, zadbany, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 
071/337-33-19,0601/87-05-68
HONDA C M C  AERODECK, 1998 r., 62 tys. km, 1400 ccm, zie
lony metalic, pierwszy właściciel, kupiony w kraju, serwisowa
ny, elektr. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO ♦ 6 głośników, alum. 
felgi Borbet, opony zimowe na stalowych felgach,, końcówka 
wyechu, 2x poduszka pow., podlokietnik, konsola drewnopo
dobna, bez wypadku, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0501/39-18-18 
HONDA CM C, 1999 r., 34 tys. km, 1400 ccm, zielony, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, kupiony w salonie, serwisowany, -
39.000 zł. Głogów, tel. 076/833-82-26 
HONDA CMC, 2000 r., 20 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, czar
ny metalic, ABS, EBD, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, 6 głośników, kupiony w 
salonie (w grudniu), na gwarancji, centr. zamek, alarm, 5-drzwio- 
wy, - 41.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/78-33-17 
HONDA CONCERTO, 1991 r., 165 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 
pełne wyposażenie el., alum. felgi, • 10.500 zł. Legnica, tel. 
0502/59-28-37
HONDA CONCERTO, 1992 r., 89 tys. km, 1598 ccm, benzyna, 
DOHC, niebieski metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, wspomaganie kier, blokada skrzyni biegów, alarm, 
tylny spoiler, alum. felgi 5 szt, - 16.900 zł. Kamieniec Wr., tel. 
071/318-50-91
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-biego- 
wy, szyberdach, alum. felgi, - 9.200 zl lub zamienię. Prusice, 
tel. 071/312-53-41,312-63-41
HONDA CRX, 1986 r., 150 tys. km, 1500 ccm, 12V, czerwony, 
aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, alarm, garażowany, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, - 8.000 zł. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-20-77,0604/08-05-95
HONDA CRX, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, wtrysk sportowy 
wygląd, garażowany, nowe opony, nowy akumulator + gwaran
cja, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, - 11.000 zł. Ścinawa, tel. 
0606/91-17-96
HONDA CRX, 1987 r.. 160 tys. km, 1500 ccm, 16V, czerwony, 
obniżony, ospoilerowany, el. otw. szyby i szyberdach, alum. fel
gi 15*. sportowa kierownica, tłumik i siedzenia, na zachodnich 
tablicach - 700 DEM. Zgorzelec, tel. 0608/12-26-98 
HONDA CRX, 1992 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, 16V, benzyna, 
wtrys, czerwony, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
reg. kierownica, welurowa tapicerka, alum. felgi, spoiler, nowe

opony i amortyzatory, przegląd do 05.2002 r.; atrakc. wygląd, -
17.500 zł. Leszno, tel. 065/520-63-00, 0601/73-78-95 
HONDA CRX, 1997 r., 30 tys.km, 1600 ccm, VTC, srebrny, peł
ne wyposażenie elektr., RM, ABS, skórzana tapicerka. - 40.900 
zł lub zamienię na Mercedesa 140. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-65-08,0605/94-64-62
HONDA PRELUDE, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, wiśniowy, szy
berdach, alum. felgi, wspomaganie, reg. kierownica, RO, - 5.500 
zł. Świdnica, tel. 0601/97-45-28
HONDA PRELUDE, 1986 r., 164 tys. km, 1800ccm, 12 V, srebr
ny, stan b. dobry, regulowana kierownica, el. szyberdach, tylna 
szyba ogrzewana, RM Honda + 4 głośniki, -7.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-22-57,0602/32-70-51 
HONDA PRELUDE, 1989 r., 2000 ccm, GTi, żółty, atrakc. wy
gląd, el. otw. szyberdach, alum. felgi 16’ , radio z RDS-em, stan 
dobry, ekonomiczny, -10.000 zł lub zamienię na tańszy. Lesz
no, tel. 065/520-20-48,0502/61-39-54 >
HONDA PRELUDE, 1990 r., 200 tys. km, 2000 ccm, 16V, DOHC, 
szary metalic, ABS, pełne wyp. elektr., welur, wspomaganie, CD 
Sony, instalacja gazowa, stan techniczny b. dobry, - 11.200 zł. 
Wrocław, tel. 325-93-28
HONDA PRELUDE, 1990 r., 154 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czerwony, ABS, el. otw. szyby, szyberdach el., el. reg. reflekto
ry, katalizator, wspomaganie, alum. felgi, zadbany, RO + gło
śniki, - 13.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-98-68 
HONDA PRELUDE, 1991 r., 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, RO, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szy
by, szyberdach, centr. zamek, alarm, nowe sprzęgło, kataliza
tor, sonda, po remoncie silnika, - 12.500 zł. Szczawno Zdrój, 
tel. 074/843-27-83
HONDA PRELUDE, 1992 r:, 2300 ccm, 16V, czerwony, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, spoiler, ciemne szyby, atrakcyjny wygląd, -
23.800 zł lub zamienię na inny. Wołów, teł. 071/389-48-06 
HONDA PRELUDE, 1993 r_ 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, ben
zyna, zielony metalic, wszystkie el. dodatki, szyberdach, RO + 
CD, - 27.000 zł. Nowa Ruda, teł. 074/872-68-71 
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 tyś. km,. 1.996 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„ 87 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
fioletowy metalic, reg. kierownica, centr. zamek, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, alarm, RM, pod. powietrzna, -16.800 zł. Strze
lin, tel. 0604/08-95-01
HYUNDAI ACCENT, 1996 r., 85 tys. km, 1500 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, kupiony w Polsce, instalacja gazowa, •
20.500 zł. Wrocław, tel. 322-75-21 
HYUNDAI ACCENT, 1996 r., 85 tys. km, 1500 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, RO z rds, instalacja gazowa/- 19.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/65-05-42
HYUNDAI ACCENT GLS, 1996 r„ 48 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, zielony metalic. 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, RM fabrycz
ny ♦ 4 kolumny, kupiony w salonie. I właściciel, garażowany.

H Y U N D A I
- części: oryginalne, zamienniki i używane
- mechanika, blacharstwo
- diagnostyka, holowanie g

AUTOSERW IS - SAKOW ICZ $O)
W rocław Karłow ice, ul. K laczk i 31 Q- 
tel./fax 071/325-33-71, 326-08-04 
tel. 0-601 839 039, 0-603 749 649

serwisowany, bez wypadku, zadbany, kpi. dokumentacja, •
16.000 zl. Oleśnica, tel. 071/314-71-27
HYUNDAI ACCENT, 1998 r., 39 tys. km, 1300 ccm, 12V, perło- 
womorski metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, radioodtwarzacz, regulowa
na kierownica i fotela, dzielona tylna kanapa, spoiler, alarm, 
5-drzwiowy, garażowany, • 25.900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-88-29
HYUNDAI ACCENT, 2000 r, 11 tys. km, 1300 ccm, zielony me
talic, moc 85 KM, kupiony w salonie w 04.2000 r., 3 lata gwa
rancji, ABS, 2 poduszki powietrzne, pełna elektryka, reg. i 
wspom. kierownicy, klimatyzacja, halogeny przednie, alarm, 
centralny zamek, alum. felgi, stan idealny, -44.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-29-99, 074/843-30-08 
HYUNDAI ATOS, 1999/00 r., 28 tys. km, 1000 ccm, żółty, wspo
maganie kier., halogeny, - 20.000 zł lub zamienię na dostaw
czy. Wrocław, tel. 0501/34-70-78
HYUNDAI COUPE, 1997 r., 60 tys. km, 2000 ccm, FX, 16V, czer
wony, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, klimatyzacja, tem
pomat, pełna elektryka, alum. felgi, tylny spoiler, - 29.500 zł. 
Żary, tel. 068/374-96-13
HYUNDAI LANTRA, 1992 r„ 160tysrkm, 1500 ccm, bordowy. 
Mul-T-Lock, alarm, oznakowany, 5-drzwiowy, kupiony w kraju, -
11.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/50-32-79
HYUNDAI LANTRA, 1993 r„ 150tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek * pilot, 
Mul-T-Lock, bagażnik otwierany ź 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, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielo
ny, alarm, RM, klimatyzacja, poduszki pow., wspomaganie. -
17.000 zl. Lubin. tel. 076/840-86-02
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r„ 115 tys. km, 1800 ccm, 
16V, zielony metalic, klimatyzacja, eł. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, ABS, poduszka pow. kierowcy, wspomaganie kier.. 
RM Hyundai, alarm, immobilizer, centralny zamek, el. reguł, 
reflektory, regulowany fotel kierowcy, regulowana kierownica, 
relingi dachowe, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-39-39, 
0501/77-87-40
HYUNDAI PONY, 1990r., 150 tys. km, 1500 ccm, srebrny meta
lic, wspomaganie, klimatyzacja, radioodtwarzacz, - 5.500 zł. 
Kępno, tel. 062/781-24-68, 0607/19-96-03 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r., 1500 ccm, jasnoniebieski,
4-drzwiowy, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, centr. zamek, 
stan b. dobry, - 9.900 zl (możliwe raty lub zamiana). Trzebnica, 
teL 071/312-62-80 po godz. 15,071/312-53-41 
HYUNDAI PONY, 1991 r„ 1500 ccm, benzyna, biały, bez wy
padku, z salonu, • 7.800 zl. Brzeg, tel. 077/411-57-90. 
0602/66-59-74
HYUNDAI PONY, 1991 r., 119 tys. km, 1500 ccm, srebrny meta
lic, inst. gazowa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welu
rowa tapicerka, alarm, stan b. dobry, - 9.600 zł. Dobkowice, gm. 
Kobierzyce, tel. 071/311-83-94
HYUNDAI PONY, 1991 r., 140 tys. km, 1300 ccm. benzyna PB/, 
czerwony, alarm, immobilizer, oznakowany, kupiony w salonie, 
nowy akumulator i sprężyny, garażowany, 5-drzwiowy, - 9.200 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-86-08 
HYUNDAI PONY SEDAN. 1991 r., 100 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, czarny, II właściciel, z salonu w Polsce, RO, welur, gara
żowany, • 8.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-32-01,0603/03-55-85 
HYUNDAI PONY GLSI, 1991 r., 160 tys. km, 1500 ccm, grana
towy, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, szyberdach, radio, nowy akumulator, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/15-64-44
HYUNDAI PONY GLS, 1991/92 r.. 130 tys. km, 1500 ccm, srebr
ny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, RO oryginalny, szero
kie opony, garażowany, serwisowany, I właściciel w kraju, bez 
wypadku, atrakc. wygląd, - 9.200 zł. Paszowice, tel. 
076/870-17-11
HYUNDAI PONY, 1992 r„ 1500 ccm, błękitny metalic, kupiony 
w salonie, serwisowany, immobilizer, 5-drzwiowy, stan b. dobry, 
- 8.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
HYUNDAI PONY, 1992r., 120tys. km, 1500ccm, benzyna, czer
wony, zderzaki w kolorze nadwozia, ciemne szyby, stan ideal- 
ny, na białych tablicach - 1.350 DEM, - 2.300 zł. Gbbin, tel. 
0502/16-94-74
HYUNDAI PONY SEDAN, 1993 r., 106 tys. km, 1468 ccm, ben
zyna, wtrysk, czerwony, automatic, wspomaganie, el. otw. szy
by, centr. zamek, reg. reflektory, welurowa tapicerka, ekonomi
zer, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, komputer, dodat
kowa skrzynia biegów, -  8.500 zł; Gubin, tel. 068/359-50-03, 
0605/85-42-91
HYUNDAI S-ĆOUPE, 1993/95 r., 125 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
szyberdach, RO, zadbany, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, •
10.500 zł. Lubin, tel. 076/844-68-79, 0608/44-45-86

JA G U A R
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 cęm, morski metalic, peł
ne wyposażenie, • 38.000 zł. Opole, tel. 0603/97-78-83, 
0603/97-78-84
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, zielony, pełne wy
posażenie, - 40.000 zl. Wtocław, tel. 0608/25-02-11 
JAGUAR SOVEREIGN, 1992 r., 192 tys. km. 4000 ccm, bordo
wy, skórzana tapicerka, RO, szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek; alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer, 
alarm, klimatyzacja, - 41.000 zł. Gubin, tól. 0606/96-76-04 
JAGUAR XJ6, 1990 r., 4000 ccm bezwypadkowy, kupiony w 
salonie w USA, drugi właściciel, pełna opcja, - 28.000 zł. Go
rzów Wlkp., tel. 0602/21-42-89
JAGUAR XJSC CABRIO, 1987 r., 198 tys. km, 3600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, pełne wyposażenie, I właściciel w kraju, 
nie składak, eksploatowany tylko w lecie - 46.500 żł lub zamie
nię na dostawczy, osobowy, koparkę, mieszkanie we Wrocła
wiu. Dzierżoniów, tel.. 0604/50-67-17

KIA
KIA CARNIVAL, 2000 r., 30 tys. km, 2900 ccm, turbo D, zloty 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek w pilocie, przyciemniane el. 
otw. szyby, tylne uchylne RM, halogeny, alum. felgi, hak, - 60.000 
zł. Wrocław, teł. 0603/97-78-68
KIA PRIDE KOMBI, 1990 r., 1300 ccm. granatowy metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, bez wypadku! el, reg. reflektory, gwaran
cja, kupiony w salonie, - 16.500 zł. Słupca, woj. konińskie, tel. 
0602/52-76-32,0606/66-56-37

LADA
LADA 2103,1977 r., 1451 ccm, czerwony, w ciągłej eksploata
cji, - 600 zl., tel. 074/871-63-77 
LADA 2105, 1983 r., 83 tys. km, 1189 ccm, benzyna, kolor • 
kość słoniowa, techn. sprawna, - 1.000 zł- Lubin. tel. 
076/749-07-27
LADA 2105,1984 r., 1300 ccm, żółty, wersja fińska, przegląd 
do 04.2002 r., w kraju od 90 r., w ciągłej eksploatacji, stan do
bry, - 650 zł. Brzeg, tel. 077/411-43-01,0608/04-52-59 ' 
LADA 2105,-1984 r., 1300 ccm, beżowy, w ciągłej eksploatacji,

J J )  H O N D A . ASO GRUDZIŃSKI S. C.
O  H H Ł 0 Ł  Ś W I D N I C A

ul. W rocławska 108 
e-mail: hondagrudzinski@katalogfirm .pl 

S A LO N : tel./fax 074/851 31 91 
SERW IS: tel. 074/856 95 55

AUTORYZACJA NAPRAW 
POWYPADKOWYCH 

W ROZLICZENIU 
SAMOCHODY UŻYWANE 

RATY, KOMIS, LEASING, SERWIS

Powrót legendy - nowy Civic już w  salonie. 
Dla firm wersja ciężarowa.

. ' * ' * , OP004952

BEZPŁATNA KAMPANIA SERWISOWA 28 M AJ - 9 CZERWIEC
S A M O C H O D Y  KO M ISO W E: POJ- r. prod. cena

H O N D A  A C C O R D 2 0 0 0 2 0 0 0 8 8 .0 0 0  z ł
H O N D A  C I V I C  3 D 1 4 0 0 1 9 9 9 3 7 .0 0 0  z ł
H O N D A  C I V I C  4 D 1 4 0 0 1999 3 7 .0 0 0  z l
H O N D A  C O N C E R T O 1 5 0 0 1992 1 4 .0 0 0  z l
H O N D A  H R V  4 D 1 6 0 0 2 0 0 0 ■ 6 2 .0 0 0  z l
V O L V O  4 6 0 1 7 0 0 1 9 9 2 1 5 .0 0 0  z l
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<K[A> KIA MOTORS
Autoryzowany Dealer WROBUD Sp. z o.o. 

54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 7, tel. 35-35-826

Z A P R A S Z A

V  A  /
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

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

l a d y |
LADA 110 , 111 ,  NIWA 1,7i 

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

sprawny, przegląd do 08.2001 r, - 800.zł. Legnica, tel. 
076/854-07-60
LADA 2105,1984 r, 1200 ccm, niebieski, nowe reflektory, ha
logeny, nowa pompa hamulcowa, teleskopy, tarcze i klocki ham., 
nowe progi, po lakierowaniu, hak, RO, ważny przegląd i OC, 
stan dobry, -1.750 zl lub zamienię na Fiata 126p, rok 1987/89, 
w tej cenie. Pielgrzymka, tel. 076/877-54-96 
LADA 2105,1984 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, 4-drzwiowy, 
sprawny, zarejestrowany, hak, inst. gazowa, • 850 zł lub zamie
nię na inny. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,878-51-96 
LADA 2107,1985 r., 75 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan do
bry, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/18-14-09 
LADA 2107,1987 r., 1300 ccm, beżowy, inst. gazowa, stan sil
nika b. dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu w 2001 r., 
lotnicze fotele, wersja fińska, ważny przegląd i OC, • 2.700 zł. 
Wrocław, tel..071/344-42-42,0608/75-16-34 
LADA 2107,1988 r., 150 tys. km, 1300 ccm, kolor kawy z mle
kiem, wersja belgijska, - 2.900 zł. Wtocław, tel. 302-94*37 
LADA 2105,1989/90 r., 85 tys. km, 1200 ccm, piaskowy, gara
żowany, wersja fińska, stan b. dobry, błotniki wymienione na 
nowe, nadkola, po lakierowaniu, przegląd do 28.08.2001 r., RM, 
pokrowce, 3.200 zł lub zamienię na inny, może być Ford, Opel 
lub inne modele, dopłacę. Ścinawa, tel. 076/843-75-85 
LADA 2107, 1990 r., 84 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, I 
właściciel, oryg. lakier, nowe opony, f-ra kupna w Polmozbycie, 
stan idealny, - 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
LADA 2104 KOMBI, 1990/91 r., 40 tys. km, 1500 ccm, beżowy, 
po remoncie kapitalnym silnika i lakierowaniu, • 3.000 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-51-54
LADA 2107,1991 r., 105 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
na, wersja fińska, welurowe dodatki, dużo nowych części, za
dbana, stan b. dobry, - 5.500 zł. Jelcz-Laskowice; tel. 
0604/32-22-61
LADA 2105, 1992 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, nadkola, 
nowy gażnik i zapłon, stan silnika i blacharki b. dobry, oszczęd
ny (6 1/100 km), + kpi. opon zimowych, pokrowce, RO, uczci
wość wobec kupującego, zadbany, - 4.400 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/644-23-21
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 zł. Wrócław, 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, 18 tys. km, 1500 cćm, benzyna, czarny, 
5-drzwiowy, alarm, bez wypadku, udokum. pochodzenie, •
11.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-63-17 
LADA SAMARA, 1988 r., 1300 ccm, czerwona, oryginalny la
kier, bez wypadku i rdzy, nadkola, garażowany, przegląd do
04.2002 r., nie wymaga napraw, stan idealny, -3.300 zł lub za
mienię na tańszy. Oława, tel: 071/302-76-13 
LADA SAMARA, 1988 r., 144 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, garażowany, aktualny przegląd, - 3.200 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-28-96
LADA SAMARA, 1988 r., 1300 ccm, - 2.200 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/746-23-86,0606/41-38-04 
LADA SAMARA, 1989 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, stan dobry, 3-drzwiowy, - 3.500 zł. Turawa, woj. 
opolskie, tel. 0604/73-88-86
LADA SAMARA, 1990 r., 112 tys. km, 1300 ccm, benzyną, bia
ły, garażowany, 3-drzwiowy, II właściciel, • 3.800 zł. Lubiecho- 
wa, gm. Świerzawa, tel. 075/713-45-30 
LADA SAMARA, 1990 r., 1300 ccm, biały, komputer, wersja fiń
ska, ekonomizer, nowe opony, nowy akumulator, stan b. dobry, 
garażowany, - 4.000 zł. Pieszyce, tel. 074/836-68-32 
LADA SAMARA, 1990 r., 126 tys. km, 1300 ccm, granatowy, po 
remoncie silnika (27 tys. km), centr. zamek, alum. felgi, immo
bilizer, alarm, welurowa tapicerka, plastikowe nadkola, nowe 
zawieszenie i sprzęgło, po wym. oleju i pasków, stan idealny, -
4.800 zl. Wrocław, tel. 0501/28-09-13 
LADA SAMARA, 1990 r., 106 tys. km, 1300 ccm, biały, stan 
dobry, garażowany, - 3.990 zł. Wrocław, tel. 0603/31-04-73 
LADA SAMARA, 1992 r., 1500 ccm, biały, RO, przegląd do 2002 
r., pokrowce, stan b. dobry, • 4.800 zł. Kanice, gm. Prochowice, 
tel. 076/858-47-01,0503/62-22-55

LANCIA
LANCIA, 1988 r., 88 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, szaiy metalic, 
kpi. dokumentacja, inst gazowa, • 5.200 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Świebodzice, tel. 0603/18-39-40 
LANCIA DELTA GT. 1983/93 r., 94 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, regulowana kierownica, cen
tralny zamek, halogeny, obrotomierz, aluminiowe felgi, dzielo
na tylna kanapa, stan dobry, - 3.500 zł. Lubań, tel. 075/722-60-21 
LANCIA DELTA, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, pełna el., ABS, nowy model, stan b. dobry - 4.400 DEM + 
clo. Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 ^
LANCIA DELTA, 1996 r., 81 tys. km, 1900 ccm, turbo D, błękit
ny, ABS, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, alum. felgi, fotele Recaro, bez wypadku - 6.000 DEM ♦ cło. 
Jawor, tel. 0605/20-67-71
LANCIA KAPPA TDS, 1996 r., 86 tys. km, 2400 ccm, zielony 
metalic, klimatronic, 2 pod. powietrzne, ABS, skóra (nubuk), 
pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, stan b. dobry, - 46.000 zł 
lub zamienię na inny. Oleśnica, tel. 0501/71-40-40 
LANCIA KAPPA, 1996 r., 88 tys. km, 2000 ccm, 20V, perłowo- 
zielony, pełne wyposażenie, klimatyzacja, ABS, immobilizer, 
alarm, centr. zamek, el. otw. szyby (przednie i tylne), skórzana

kierownica, drewno, żaluzje, welurowa tapicerka, - 27.000 zł. 
Opole, tel. 0602/62-57-72
LANCIA PRISMA, 1985 r., 1600 ccm, DOHC, granatowy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, hak, centr. zamek, szyberdach, sporto
wa kierownica, - 4.700 zl. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
LANCIA PRISMA, 1986 r., 160 tys. km, niebieski, centr. zamek, 
ekonomizer, komputer, el. otw. szyby, reg. kierownica i reflekto
ry, - 5.500 zł. Legnica, tel. 076/856-29-99 
LANCIA PRISMA, 1987 r., 1600 ccm, DOHC, stalowoszary, el. 
otw. szyby, centr. zamek, pełne wyposażenie, zadbany, weluro
wa tapicerka, alum. felgi, silnik po regulacji, - 4.700 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-41-39,0503/68-55-57

LEXUS
LEXUS ES 300,1997 r., 67 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, - 68.000 zł lub za
mienię. Wtocław, tel. 0501/15-52-27

IMAZDA
MAZDA 121 CANVAS TOP, 1992 r., 152 tys. km, 1400 ccm. 
16V, wtrysk, turkusowy, el. reg. szyberdach, el. reg. reflektory, 
tylne siedzenie dzielone (składane), RO, zadbany, serwisowa
ny w ASO, ekonomiczny, - U  .900 zł. Milicz, tel. 071/383-16-14, 
0601/17-88-33
MAZDA 323,1981 r., 1500 ccm, żółty metalic, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, - 2.700 zł. Otmuchów, tel. 077/435-69-77,0604/09-00-93 
MAZDA 323 SEDAN, 1981 t., 1296 ccm, benzyna, czerwony, 
stan silnika i skrzyni biegów b. dobry, do poprawek blachar
skich, 5-drzwiowy, niekompletna dokumentacja, -1.300 zł. Zie
lona Góra, tel. 0609/50-29-31
MAZDA 323 SEDAN, 1984 r., 240 tys. km, 1300 ccm, zielony 
metalic, garażowany, zadbany, ekonomiczny, 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan bardzo dobry, - 3.600 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-25-62 lub 0603/19-52-12 
MAZDA 323,1986 r., 220 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwony, 
po wymianie pompy i rozrusznika, zadbany, ciemne szyby, 
malowane wnętrze, ciekawy wygląd, - 6.600 zł lub zamienię na 
samochód do 3.000 zł, może być uszkodzony. Grodków, tel. 
077/415-25-46,0609/63-85-89
MAZDA 323 SEDAN, 1986 r., 193 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
złoty metalic, stan b. dobry, garażowany, I właściciel w Polsce, 
bez wypadku, - 5.000 zł. Wołów, tel. 071/389-14-96 
MAZDA 323, 1986 r , 1700 ccm, diesel, niebieski metalic,
3-drzwiowy, białe tablice • 1.000 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
MAZDA 323,1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, stan dobry, zadbany, 5-biegowy, na bia
łych tablicach • 650 DEM. Gubin, tel. 068/359-46-51 
MAZDA 323 LX, 1987 r., 1000 ccm, biały, zadbany, 3-drzwiowy, 
RO, nowe opony, bez korozji, stan b. dobry, na zachodnich ta
blicach • 900 DEM. Gubin, tel. 0607/12-57-62 
MAZDA 323,1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony z Niemiec, stan 
dobry, -1.100 zł. Gubin, tel. 0601/99-49-54,0502/55-95-72 
MAZDA 323,1989 r., 1500 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 5-biego- 
wy, • 1.800 zł. Chojnów, tel. 0602/86-10-30 
MAZDA 323 HB, 1989 r., 210 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, el. otw szyby, nowe amortyzatory Sachs, reg. kierowni
ca, zadbany, - 5.500 zł. Lubin, tel. 0607/04-26-33 
MAZDA 323,1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, czer
wony, GT, 4x4, alum. felgi 14', szyberdach, wspom. kierownicy, 
wersja turbo, moc silnika 150 KM, fotele kubełkowe, sprowa
dzony w całości w 1999 r. na mienie przesiedleńcze, nie uży
wany do celów sportowych, • 9.700 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/844-95-25,0600/69-98-60 
MAZDA 323 F, 1989/90 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, RM, • 9.500 zł 
lub zamienię na Fiata Punto, powyżej 1996 r., z dopłatą. Ża
gań, tel. 068/377-36-14
MAZDA 323,1990-r.. 147 tys. km, 1800 ccm, turbo E, czarny, 
sportowe zawieszenie, alum. felgi 15", kpi. wyposażenie elek
tryczne, el. otw. szyberdach, wspomaganie kierownicy, ABS, 
kubełkowe fotele, alarm, immobilizer, w kraju od tygodnia, 165 
KM, bez wypadku, RO + CD Kenwood, stan b. dobry, -16.000 
zł. Lubin, tel. 076/842-62-02,0604/14-75-93 
MAZDA 323,1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 16Vstanb. dobry, 
-10.500 zl. Łęknica k. Żar, tel. 068/375-37-27,0602/50-63-96 
MAZDA 323 KOMBI, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
katalizator, RM, centr. zamek, stan b. dobry, • 12.000 zł. Opole, 
tel. 077/455-10-84,0502/68-41-26 
MAZDA 323,1991 r., 155 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, wspo
maganie, 3-drzwiowy, c. zamek, el. otw. szyberdach, alarm, 
alum. felgi, welur, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, -11.000 
zł lub zamiana. Kępno, tel. 062/782-84-28,0607/20-60-78 
MAZDA 323,1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, wspom. kierownicy, alarm, klimatyzacja, samoczynne 
pasy, nowe amortyzatory tylne, nowe sprężyny tylne, nowy prze
gub przedni, nowa pompa wody, b. ekonomiczny, hak, -11.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-12-63,074/664-27-11,0607/22-33-71 
MAZDA 323,1991 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, kupiony w kraju, książka serwisowa, garażowany, 
stan idealny, • 14.600 zł lub zamienię na droższego diesla, 
Mercedesa. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/64-69-25 
MAZDA 323,1992 r., 200 tys. km, 1600 ccm. srebrny metalic, 
wspomaganie kierownicy, szyberdach, centralny zamek + pilot, 
alarm, reg. pasy, el. reg. światła, dzielona tylna kanapa, duży 
bagażnik, stan dobry, • 13.200 zł. Trzebnica, tel. 0607/27-89-42, 
07.1/784-51-11
MAZDA 323,1992 r., 1600 ccm. czarny, • 10.500 zł. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
MAZDA 323, 1992/94 r., 1600 ccm, benzyną, morski metalic,
4-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, plastiko
we nakładki na progach, -12.300 zl. Opole, tel. 0600/22-12-83 
MAZDA 323, 1992/96 r., 121 tys/km, 1600 ccm, 16V, kolor 
morski metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, radio z RDS, 
• 10.200 zł. Wtocław, tel. 071/322-65-94
MAZDA 323 SEDAN, 1994 r, 140 tys. km, 1600 ccm, morski 
metalic, wspomaganie, immobilizer, RO, centralny zamek,

alarm, komplet opon zimówych<garażowany, • 18.900 zł. War
szawa, tel. 0601/50-50-07
MAZDA 323 ŚEDAN, 1994 r., 79 tys. km, 1500 ccm, 16V, szary 
metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm ♦ pilot, el. ante
na, RM ♦ 4 głośniki, opony zimowe, zadbany, stan b. dobry, •
22.500 zł. Henryków, gm. Ziębice, tel. 074/810-53-33, 
0602/15-48-67
MAZDA 323 F, 1995 r., 120 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC, 
zielona metalic, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie kier., 
klimatyzacja, el. otw. szyby, 2 kpi. opon, telefon komórkowy ♦ 
zestaw głośno mówiący, - 21.500 zł. Jugów, tel. 074/873-31-85, 
0604/87-56-60
MAZDA 323 F, 1996 r., 97 tys. km, 1500 ccm, fioletowy, 2x po
duszka pow., elektr. otw. szyby, antena, alum. felgi, klimatyza
cja, radio - 26 000 zł lub zamienię na Audi A3, A4, VW Golf IV. 
Wąsosz, tel. 065/543-74-66
MAZDA 323,1996 r„ 62 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC, czer
wony, 2 pod. powietrzne, centr. zamek ♦ pilot, alarm, immobili
zer w kluczyku, garażowany, I właściciel w kraju, 3-drzwiowy, 
serwo, RM, stan b. dobry, atrakc. wygląd, - 21.000 zł. Jawor, 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, -17.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 0606/43-75-96
MAZDA 323,1997 r., 60 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC, grana
towy, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, alum. felgi 15*, wspoma
ganie kier., immobilizer, el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, -
26.500 zl lub zamienię-na inny, do 5.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-86-04,0607/50-71-66
MAZDA 626,1983 r., 2000 ccm, benzyna, seledynowy metalic, 
GLX, inst. gazowa, bak, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, central
ny zamek, elektronika dźwiękowa, dzielone tylne siedzenia, 
welurowa tapicerka, przegląd do 2002 r., 4 zagłówki, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, halogeny, reg. kierownica, tylną szyba ogrzewa
na, • 4.400 zł. Wałbrzych, tel. 0602/15-25-48 
MAZDA 626,1984 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, el. otw. szyby i szyberadch, welurowa tapicerka, tem- 
pomat, centralny zamek + 2 piloty, gwarancja, RO ♦ 6 głośni
ków, el. reg. lusterka, dzielone tylne siedzenia, - 5.000 zl. Wał
brzych, tel. 074/645-55-99
MAZDA 626 GLX, 1986 r„ 185 tys. km, 2000 ccm, E+gaz, biały, 
automatic, wspomaganie, klimatyzaqa, aluminiowe felgi 15',, 
centralny zamek, alarm, el. szyby, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAZDA 626,1987 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, benzyna,' 
kolor grafitowy metalic, nowy akumulator (gwarancja), zadba
ny, 5-drzwiowy, centr. zamek, eł. otw. szyby, wspomaganie, nowe 
paski, stan b. dobry, - 4.800 zł lub zamienię na tańszy, do 1500 
zf. Paczków, powiat Nysa, tel. 0603/36-63-27 
MAZDA 626, 1987 r., 200Ó ccm, diesel, granatowy metalic,
4-drzwiowy, po przeglądzie, blacharka do poprawek, w ciągłej 
eksploatacji, - 4.000 zł. Pilawa Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/68-61-96
MAZDA 626,1988 r., 2000 ccm, 12V, perłowo niebieski, szyber
dach, pełne wyposażenie el., welurowa tapicerka, Inst. gazowa 
montowana w serwisie Mazdy, stan idealny, pełna dokumenta
cja, -10.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-48-43,0604/22-62-67 
MAZDA 626,1988/89 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, pełne wypo
sażenie elektr., nie składak, • 9.300 zł. Rawicz, tel. 
0600/34-45-25
MAZDA 626,1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny me
talic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, centr. zamek, pilot, alarm, oryg. ospo
ilerowany (TRW), b. atrakc. wygląd, - 12.500 zł. Jerzmanice 
Zdrój, tel. 076/877-51-52,878-70-65 
MAZDA 626,1990 r., 151 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor gra
fitowy metalic, centr. zamek, radio, welurowa tapicerka, dzielo
na tylna kanapa, kupiony w salonie w Polsce, po wymianie pa
sków, filtrów, stan b. dobry, - 14.600 zł. Miękinia, tel. 
071/396-31-30,0502/50-46-77
MAZDA 626 GLX, 1990 r., 200 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
biały, wspomaganie, pełna elektryka, welurowa tapicerka, stan 
techn. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-24-34 
O  MAZDA 626,1991 r., 1800 ccm, złoty metalic, ihst. 

gazowa, 5-biegowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, 
pełne wyposażenie elektr., szyberdach, weluro
wa tapicerka, • 8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025541

MAZDA 626, 1991 r., 139 tys. km, 2000 ccm,'16V, czerwony, 
ABS, centralny zamek, aluminiowe felgi 15', el. otwierane szy
by i szyberdach, el. reguł, lusterka i reflektory, tempomat, wspo
maganie kier., I właściciel w kraju, atrakcyjny wygląd, garażo
wany, -12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-62-83 wieczorem 
MAZDA 626,1991 r., 177 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, el. otw. szyby, katalizator, hydrauliczne sprzęgło, podświe
tlana stacyjka, RO Philips, stan b. dobry, - 13.000 zł lub zamie
nię na Seata. Wrocław, tel. 071/365-52-06,0503/90-51-96 
MAZDA 626, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, el. otw. 
szyby, hak, welurowa tapicerka, wspomaganie, klimatyzacja, 
centr. zamek, Mul-T-Lock. ^zielona tylna kanapa, -14.000 zl. 
Wrócław, teK 071/373-78-55
MAZDA 626,. 1992 r., 130 tys. km,-1991 ccm, benzyna, morski 
metalic, pełne wyposażenie, tempomat, ABS, klimatyzacja; 
wspomaganie i reg. kierownicy, RO, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, RO, kpi. 
opon zimowych, • 20.000 zł. Oleśnica, tei. 071/314-76-92, 
0603/89-23-84
MAZDA 626,1993 r., 97 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, biały’ 
wspomaganie, szyberdach, centralny zamek alarm. RO, alum; 
felgi, - 16.900 zl lub zamienię na mniejszy. Krotoszyn, tel. 
0606/25-54-34
MAZDA 626,1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm, TDI, szary meta
lic, wspomaganie, alarm, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, 
szyberdach, Mul-T-Lock, alum. felgi, el. reg. lusterka, - 21.800 
zl (możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 0604/41-80-47 
O  MAZDA 626 COMPREX, 1993 r., 2000 ccm, turbo 

D klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby (4), do
mykanie szyb, el. reguł, lusterka, el. reg. reflek
tory, wspomaganie kier., kupiony w salonie, II 
właściciel, serwisowany, garażowany, stan b. 
dobry, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 0602/43-60-53 
02026261

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, - 17.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei: 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87025921

MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, turbo D, kolor morski metalic, 
nowy model, wszystkie el. dodatki, szyberdach, stan dobry, -
25.000 zł. Kluczbork, tel. 077/413-16-04 
MAZDA 626, 1993 r., 131 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, alarm, RO, - 23.900 
zł lub zamiana na tańszy, inny, może być kombi. Lwówek Ślą-, 
ski, tel. 075/782-58-28
MAZDA 626 CRONOS, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm, ciem
nozielony metalic, automatic, wspomaganie, el. reg. lusterka,

RO, centr. zamek, alarm + pilot, poduszka powietrzna, klimaty
zacja, *■ 21.000 zi lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/314-92-49. 
0601/39-73-06 ■ , •
MAZDA 626,1993 r., 92 tys. km, 1800 ccm, 16V, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, zadbany, stan b. 
dobry, > 17.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-43-40, 
0606/60-36-46
MAZDA 626,1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, turkuso
wy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., 
ABS, klimatyzacja, dzielona tylna kanapa, lusterka w kolorze 
nadwozia,- 21.700 zł. Wrocław, tel. 0605/09-45-93 
MAZDA 626,1994 r., 2000 ccm, benzyna, 16V, perłowomorski, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyby, szy
berdach, • 25.500 z(. Nowogrodziec, tel. 075/731-65-10 
MAZDA 626,1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm, V6, złoty metalic, 
pełne wyposażenie elektr., 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, tem
pomat, centr. zamek, stan dobry, - 39.300 zl. Bogdaszowice, 
gm. Kąty Wtocławskiwe, tel. 071/789-10-39 
MAZDA 626,1995 r., 72 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny meta
lic, wspom. kierownicy, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, centralny zamek, 5-drzwiowy, dzielone tylne siedze
nia, zabezpieczony, - 26.500 zł lub zamienię na VWT4,z silni
kiem turbo D. Wałbrzych, tel. 074/841-67-75 
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, zielony metalic, serwi
sowany, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, - 47.900 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/314-98-71,0609/16-67-76 
MAZDA 929 COUPE, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
silnik 85 r., zarejestrowany, techn. sprawny, 2-drzwiowy, szy
berdach, hak, + dodatkowe części: 4 koła zimowe, 2 reflektory, 
drzwi kol., błotniki przednie, zderzaki, kolumna kier. kpi., za
wieszenie tylne i przednie, - 2.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/325-04-75
MAZDA 929 COUPE, 1985 r„ 179 tys. km, 1984 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory, welurowa tapicerka, nowe opony i ukł. wydechowy,
2-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, tempomat, centr. zamek, 
stan b. dobry, - 5.500 żł. Oława, teł. 071/313-89-54 
MAZDA 929,1989 r., 177 tys. km, 2200 ccm, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, - 12.000 zł. Leszno, tel. 065/571 -22-88, 
0601/88-04-36
MAZDA XEDOS 6,1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm, V6 skórzana 
tapicerka, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
pełna elektryka, 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„ 157 tys. km, 3200 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, • 54.000 zł. 
Konin, tel. 063/244-12-99, 0604/32-45-21 
MERCEDES 140 S, 1992 r., 4200 ccm, benzyna, perlowoczar- 
ny, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra, - 70.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-45-65 w godz. 8 -10 
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 SEL, 1993 r., 185 tys. km, 3000 ccm; kolor 
grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, RM Becker, zmieniacz CD, 
2 x poduszka powietrzna, alum. felgi, alarm + pilot, kupiony w 
kraju, - 64.000 zł. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
MERCEDES 140 S, 1994 r., 217 tys. km, 3200 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, pełne wypo
sażenie, skóra, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, książka serwi
sowa, stan idealny, • 56.000 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37
MERCEDES 140 S, 1996/97 r., 56 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspoma
ganie kier., centr. zamek,'el. reg. lusterka, alarm, klimatyzacja, 
poduszka pow., alarm, kpi. dokumentacja, I właściciel, skórza
na tapicerka, - 93.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-24-99', 
0601/79-05-39 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - AG0218 www.autogielda.com.pl)
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 180 C-KLASSE, 1993/94r„ 167 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, wrzosowy metalic, pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji, alarm, Immobilizer, I rejestracja w 95 r., sprowadzony na 
kołach, - 34.900 zł. Legnica, tel. 0601/50-97-44 
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1994 r., 64 tys. km, 1800 ccm, 16 
V, grafitowy metalic, Esprjt, I właściciel, 2 kpi. opon, el. szyber
dach, el. reg. lusterka, RO, alum. felgi, udokum. pochodzenie, 
sportowe fotele, - 29.800 zł. Świdnica, tel. 074/853-46-13, 
0605/24-78-16
MERCEDES 180 C, 1995 r., 55 tys. km, perłowozielony, wersja 
Elegance, bez wypadku, pełne wyposażenie elektryczne, 2 po
duszki pow., ABS, pompowane siedzenia, jasne wnętrze, drew
niane dodatki, kpi. dokumentacja, I właściciel, - 43.000 zł. Wał
brzych, teł. 074/850-90-52,0603/87-72-97 
MERCEDES 180 C, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, el. otw. szyby i dach, el. reg. lusterka, centr. zamek + 
pilot, ABS, wspomaganie, alum. felgi, hak, lampy tylne ciemne, 
RM, 4 miesiące w kraju, ciemne szyby, inst. gazowa, - 39.500 
zł. Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-83-86,0601/45-99-84 
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. 1996 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, katalizator, ABS, 
SRS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, 
el. reg. reflektory, aiarm, centr. zamek, immobilizer, - 40.000 zł 
lub zamienię. Wrocław, teł. 071/354-23-03- 
MERCEDES 180 C, 1998 r., 25 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, Elegance, 122 KM, ABS, ASR, klimatyzacja, 
4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek 
♦ pilot, plastikowy kluczyk, bagażnik + pilot, alum. felgi, kom
pletna dokumentacja, - 58.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0605/57-63-18
MERCEDES 190 E, 1983 r., 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., centr. zamek, hak, silnik do poprawek (rozregu
lowane wtryski, zalewa świece), - 8.800 zł. Dzierżoniów, tei. 
0503/68-55-50
MERCEDES 190, 1983 r., 2000 ccm, wtrysk, ciemnozielony 
metalic, ospoilerowany, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie; przy
ciemniane lampy, do drobnych napraw, zarejestrowany, kpi. 
dokumentacja, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-34-78
MERCEDES 190, 1983 r., 193 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, drewniane wykończenia, jasna tapicerka, hak, 
zadbany, stan b. dobry, • 10.000 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-64-09
MERCEDES 190 D, 1984 r., 500 tys. km, 2000 ccm, diesel, bia
ły, centr. zamek, wspomaganie kier, - 8.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0602/61-38-93
MERCEDES 190 D, 1984 r., 312 tys. km, 2000 ccm, diesel, gra
fitowy, szyberdach, serwo, hak, lotka, el. reg. lusterko prawe, 
nowy akumulator, alarm-boxer, • 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-66-38
MERCEDES 190,1984 r., 2000 ccm, benzyna, biały, • 8.400 zl. 
Legnica, {el. 076/858-56-56,0603/46-50-48 
MERCEDES 190 D, 1984 r„ 318 tys. km, 2000 ccm, diesel, zie
lony, po remoncie zawieszenia, nowe amortyzatory, bez koro
zji, stan silnika b. dobry, -12.000 zł. Młyńsko, tel. 075/781 -46-22 
MERCEDES 190 D, 1984/85 r., 2000 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, sproto. w całości, zadbany, 
stan b. dobry, - 12.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-82-39, 
0607/11-29-62

MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby i szyberdach, drewno, 
ciemne lampy, atrakcyjny wygląd, wspomaganie kier., stan b. 
dobry, -11.500 zł. Opole, tel. 0503/50-47-28 
MERCEDES 190 D, 1986 r., 215 tys. km, 2500 ccm, diesel bia-. 
ły, wspomaganie, 5-biegowy, RM, alum. felgi, hak, el. reg. re
flektory, el. reg. lusterka, -14.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-47.. 
0602/86-94-12
MERCEDES 190 E, 1987 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny, instalacja gazowa, obniżony, lotka tylna, dodatkowe 
światło „stop*, RM, automatic, pilne, - 11.800 zł. Lubin, tel. 
0600/22-02-49,076/843-40-37
MERCEDES 190, 1987 r., 230 tys. km, 2000 ccm, diesel, bor
dowy, wspomaganie, hak, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. 
dach, RM, drewniane dod., stan b. dobry, -16.500 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-73-97
MERCEDES 190,1987 r., 218 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, • 16.500 zł. 
Kępno, tel. 0605/40-53-30,0603/23-53-75 
MERCEDES 190, 1987 r., 2600 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, 
ABS, ASD, RM, alum. felgi, szyberdach, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, centr. zamek, zagłówki tylne, kpi. dokumentacja, do 
poprawek lakierniczych, - 12.500 zł lub zamienię. Wąsosz, tel. 
0601/76-96-78
MERCEDES 190D, 1987 r., 193 tys. km, 2000 ccm, diesel, sza
ry, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, nowy aku
mulator Bosch, nowe klocki hamulc., zadbany, stan idealny, z 
urzędu celnego, - 15.900 zł. Wrocław, tel. 071/315-22-04, 
0602/58-10-47
MERCEDES 190 D, 1987 r., 214 tyś. km, 2000 ccm, diesel, ko
lor wiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, -15.500 
zł lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-24-76, 0601/75-14-17 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 215 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
obrotomierz, 4 zagłówki, lotka, spoiler, • 15.900 zł lub zamiana 
na Vectrę automatic. Nowogrodziec, tel. 0503/16-09-02 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, złoty mótalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, spoiler, stań b. 
dobry, drewniana listwa, - 17.200 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/842-56-94,0609/40-21-22
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, stan 
techn. b. dobry, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
owiewka, automatic, nowe opony, atrakc. wygląd, zadbany, ga
rażowany, obrotomierz, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, spro
wadzony w całości, serwisowany, kpi. dokumentacja,' - 16.500 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431 -73-19,0602/22-73-24 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 162 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, ABS, centr. zamek, el. reg. szyberdach, wspomaganie kier., 
el. podgrzewane lusterka i szyby, automatic, I właściciel, - 20.000 
zł. Święcichowa 2, k. Leszna, tel. 065/520-55-00 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 2300 ccm, srebrny metalic, c. za
mek, el. otw. szyby, wspomaganie, drewno, radioodtwarzacz, 
spoiler, pełna dokumentacja, - 15.000 zl. Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18, 0603/13-97-64 
MERCEDES 190 Ę, 1988 r., 210 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
biały, sprowadzony w całości, el. reg. szyberdach. centr. za
mek, ABS, hak, wspomaganie kier., RM, instalacja gazowa, stan 
dobry, • 14.500 zl. Głogów, tel. 076/833-10-30 
MERCEDES 190, 1989 r., 165 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
popielaty, inst. gazowa, po pełnym tuningu, ABS, ASD, central
ny zamek, el. otw. szyby i szybedach, hak, skórzana tapicerka, 
alum. felgi, • 17.500 zi. Dzierżoniów, tel. 0605/57-14-33 
MERCEDES 190 D, 1989 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, skóra, el. otw. szyby, el. reg. fotele, centr. za
mek, szeroka listwa, alum. felgi, szyberdach, ABS, RO, etan b. 
dobry, - 17.900 zł lub zamienię na VW Golf IV. Wrocław, tel. 
071/343-34-63,0501/75-28-03
MERCEDES 190 D, 1989/90 r., 2000 ccm, biały, kpi. dokumen
tacja. oryg. szeroka listwa, stan b. dobry, -19.500 zł lub zamie
nię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 0606/74-86-04 
MERCEDES 190 E, 1989/90 r.. 2300 ccm, El, czarny, 136 KM. 
alum. felgi, szeroka listwa, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach el., regulacja świateł, el. reg. lusterka, 5-biegowy, 
podłokietnik, - 14.700 zł lub zamiana na tańszy, do 10.000 zi. 
Bolesławiec, tel. 075/734-65-13,0600/45-73-15 
MERCEDES 190,1990 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, nie
bieski metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
szyberdach, ABS, - 19.900 zł (możliwe raty). Wilkowyja, woj. 
kaliskie, tel. 0601/57-35-88
MERCEDES 190,1990 r., 2300 ccm, srebrny metalic, automa- 
tic, c. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, dreWno, wspomaga
nie, ABS, szyberdach, I właściciel w kraju, pełna dokumenta
cja, możliwość sprzedaży na raty, - 21.300 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18, 0603/13-97-64 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 2000 ccm, błękitny metalic, insta
lacja gazowa, szyberdach, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm,
I właściciel, w kraju od roku, - 21.000 zł. Olszyna, tel. 
075/721-26-34 g jg e
MERCEDES 190 E, 1990 r„ 150 tys. km. 1800 ccm, czerwony, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, RO, stan 
b. dobry,-- 17.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-71-41, 
0603/10-31-23
MERCEDES 190 E, 1990/91 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor grafito
wy metalic,.obniżony,.atrakc. wygląd, zadbany,, wspomaganie, 
centr, zamek, el. otw. szyby.szybfirdach, podłokietniki, drew
no, ciemne szyby, w kraju od 2000 r, kpi- dokumentacja, -18.300 
zL Rąwiez, teł. 065/546-28-82 po godz. 18 
MERCEDES 190,1991 ę., .190 tys. km, 2000 ccm, djesel, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, ĄBS, szyberdach, RM, 5-bie
gowy, obrotomierzów kraju od tygodnia, stan idealny, -24.800 
zł. Kłodzko, teł. 0607/43-85-45
MERCEDES 190, 1991 r., 2300 ccm, benzyna, srebrny, ABS, 
alarm, szyberdach, serwisowany, centr. zamek, bagażnik da
chowy, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 071/355-13-07 
MERCEDES 190,1991/92 r., 190 tys. km, 2000 ccm, E, czarny 
metalic, I właściciel, drewno, pełne wyposażenie elektryczne, 
RO Becker, stan b. dobry, - 23.000 zł lub zamienię na 124 D, 
najlepiej z taxi, z małą dopłatą. Oława, tel. 071/303-78-35, 
0501/53-31-81
MERCEDES 190 D, 1992 r.,203 tys. km, 2000 ccm, diesel, pia
skowy. centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., automa
tic, ciemne szyby, szeroka listwa, bęz wypadku, kpi. dokumen
tacja, RM Becker, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -
22.500 zł lub zamienię na tańszy, do 12.000 zł., teł. 
0607/55-35-45
MERCEDES 190,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor 
ciemnowiśniowy, stan b. dobry, garażowany, alarm, centr. za
mek, bez wypadku, RM, • 24.500 zl lub zamienię na mniejszy, 
diesel. Lubin, tel. 076/844-68-04
MERCEDES 190,1992 r., 2000 ccm, diesel, niebieski metalic, 
ABS, SRS, poduszka pow., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, szyberdach, - 23.500 zł. Lubin, tei. 0607/04-26-80 
MERCEDES 190 D, 1992 r., 197 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 alarmy + piloty, 
el. reg. reflektory i szyberdach, RM fabryczny, szeroka listwa, 
kpi. dokumentacja, I właściciel, w Polsce od 04.2000 r., stan b. 
dobry, - 23.500 żl lub zamienię na inny do 12.000 zl. Między
rzecz, tel. 095/742-08-40
MERCEDES 190 E, 1992 r., 70 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
ciemny, ABS, wspomaganie, szyberdach, poduszka pow., alarm,
- 25.000 zł. Wrocław, tel. 0601/44-80-67 
MERCEDES 190 E, 1992/931., 141 tys. km. 2000 ccm. Wtrysk, 
śliwkowy metalic, szeroka listwa, wersja SporDine, ABS, el. reg. 
lusterka i szyberdach, 4 zagłówki, elementy drewniane, atrak- 
cyjny wygląd, stan b. dobry, - 23.800 zl lub zamienię. Trzebni
ca, tel. 0601/89-27-22
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 143 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, biały, ABS, alarm, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyberdach, wspomaganie, katalizator, szeroka listwa, RM ste
reo, obrotomierz, ekonomizer, el. reg. reflektory, reguł, fotele, 
skórzana kierownica, drewno, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 21.900 zł. Wałbrzych, tet. 0602/60-58-98 
MERCEDES 190 A. 2000 r., 35 tys. km, 1900 ccm; benzyna, 
niebieski,- bez wypadku, 4 pod. powietrzne, ESP, ABS, BAS, 
centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, klimatyzacja, kierowni
ca pokryta skórą, alarm, - 66.900 zł. Wrocław, tel. 0501/60-38-50, 
071/780-08-24
MERCEDES 200 115 D, 1972 r., 2000 ccm, diesel, żółty, w cią
głej eksploatacji, zadbany, opłacony, dużo dodatkowych czę
ści, - 2.100 zł. Miejska Góra, tel. 065/547-45-34 
MERCEDES 200 123, 1976 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
wymieniony silnik, nowy ukł. wydechowy + drugi Mercedes w 
częściach, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/05-51-96 
MERCEDES 200 114, 1976 r., 2000 ccm, seledynowy, dużo 
elementów chromowanych,- - 2.300 zł. Wiązów, tel. 
0606/57-13-16
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MERCEDES 200 123,.1977 r., 2000 ccm, diesel, biały, central
ny zamek, szyberdach, wspomaganie, blacharka i silnik stan 
dobry, - 4.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-72-22,0502/38-11-99 
MERCEDES 200123 E, 1977 r., 210 tys. km, 2000 ccm, benzy
na; piaskowy, kupiony w urzędzie celnym, stań dobry, alarm, 
nowe opony, nowy ukł. wydechowy, po remoncie zawieszenia, 
oryginalny lakier, w ciągłej eksploatacji; • 3.400 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-96-30,0603/43-50-29 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r.. 35 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
zielony, po remoncie kapitalnym silnike, blacharki i lakierowa
niu, szyberdach, wspomaganie, przegląd do 11.2001 r., stan b. 
dobry, • 4.200 zł. Lubsko, tel. 068/372-47-48 
MERCEDES 200 123 E, 1977 r., 2000 ccm, benzyna, ciemno- 
stalowy, inst gazowa, hak, wspomaganie, otwierany dach, 6tan 
b. dobry, - 3.700 zł lub zamienię na inny, droższy. Wołów, tel. 
071/389-19-38
O MERCEDES 200 123 D, 1978 r., biały, po remon

cie silnika (rachunki), • 2.900 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87025851

MERCEDES 200 123D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, wiśniowy 
metalic, alum. felgi, prostokątne światła, po remoncie silnika i 
układu jezdnego, nowa skrzynia biegów, rozrusznik, części, 
drzwi, itp., ważny przegląd, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/78-51-01
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel zarejestro
wany do 11.2001 r., w ciągłej eksploatacji, wspomaganie kier., 
hak, szyberdach, centralny zamek, stan średni, - 3.000 zl lub 
zamienię na busa albo na podnośnik samochodowy. Bardo Ślą
skie, tel. Ó603/16-55-95
MERCEDES 200 123 E, 1979 r., benzyna + gaz, kolor - kość 
słoniowa, stan dobry, RO + 4 głośniki, podłokietnik, 4 zagłówki, 
dodatkowe światło .stop", - 6.600 zł. Bielawa, tel. 074/834-00-89, 
0602/45-46-05
MERCEDES.200 123,1979 r., 2000 ccm, diesel, zielony, dobry 
zapasowy silnik 240D, zapłon w stacyjce, nowe opony, wspo
maganie, hak, progi do wymiany, cena - 4.000 zł, lub zamienię 
na Forda Transita lub Poloneza Trucka. Chojnów, tel. 
0606/24-23-44
MERCEDES 200123,1979 r., 2000 ccm, diesel, .kolor groszko
wy metalic, alum.. felgi 15", nowy akumulator (gwarancja), roz
rusznik, hak, RÓ, podłokietnik, dodatkowe światło .stop", za
płon w stacyjce, jasne wnętrze, - 6.600 zł lub zamienię na Sko
dę 105-120,88-90r., Poloneza, inslgaz. do 4000 zl, Gryfów śl., 
tel. 075/781-31-01
MERCEDES 200123,1979 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, stan 
dobry, blacharka do remontu, • 2.200 zł. Kędzierzyn, tel. 
0601/08-Q0-86, .077/482-10-02 po godz.20 
MERCEDES 200•123 D, 1979/80 r„ 2000 ccm, diesel, żółty, 
wspomaganie .kier;,- hak, szyberdach, aluminiowe felgi, pełna 
dokumentacja, - 6.10Q Zł. Osła, tel. 076/817-27-20, 
0602/30-41-84
MERCEDES 200123D, 1980 r„ 250 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony, stan dobry, wspomaganie, blacharka do remontu, - 2.500 
zł. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, tel. 0606/61-23-82 
MERCEDES 200 123,1980 r., 280 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicer
ka, nowy akumulator, bez wypadku, stan silnika i blacharki b. 
dobry, - 8.500 zł. Kamieniec Ząhk., tel. 074/817-45-73 
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., biały, stan silnika dobry, bla
charka do remontu, - 2.600 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., kolor - kość słoniowa, - 4.500 
zł. Polkowice, tel. 076/845-32-89,0601/58-27-42 
MERCEDES 200 123D, 1981 r., 15 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, po remoncie blacharki, silnika i zawieszenia, nowy lakier, 
hak, szyberdach, nowy akumulator (gwarancja) i opony, RO, 
wspomaganie, stan dobry, - 7.700 zł. Polkowice, tel. 
076/845-46-63
MERCEDES 200 123, 1981 r., diesel, biały, blacharka do re
montu, zarejestrowany, udokumentowane-pochodzenie, .na 
chodzie',T 2.300 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., 2000 ccm, diesel wspomaga
nie, szyberdach, alum. felgi, - 4.800 zl lub zamienię na Merce
desa 406. Legnica, tel. 076/721-79-73,0601/93-11-07 
MERCEDES 200123,1982 r., 2000 ccm, diesel, zielony, wspo
maganie kierownicy, el. reg. reflektorów, RM, podłokietnik, stan 
b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię. Lwówek Śląski, tel. 
0606/23-43-58
MERCEDES 200123 D, 1984 r., 190 tyś. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, automatic, po remoncie silnika, wspomaganie kier., .szy
berdach, nowy ukl. wydechowy i amortyzatory, RM, garażowa
ny, zadbany, bez korozji, I właściciel, nowy akumulator, - 7.600 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Oleśnica, tel. 071/314-85-33, 
071/398-41-65,0606/31-45-67
MERCEDES 200124,1985 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan ide
alny, -16.300 zł. Złotoryja, tel. 0602/53-97-82 
MERCEDES 200 124 D, 1986/87 r., 320 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, srebrny metalic, el. otwierany szyberdach, serwo, białe 
kierunkowskazy, pokrowce, RM, centralny zamek, garażowa
ny, zadbany, • 17.900 zł lub zamienię ha VW Transportera T4 
(diesel), bus. Kowary, tel. 0603/61-40-97.

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

MERCEDES 200 124 D, 1987 r., 2000 ccm, diesel, perłowo
czamy, centr. zamek, wspomaganie, ABS, alarm + pilot, RM, 
zadbany, stan b. dobry,* 19.200 zł lub zamienię na inny. Wo
łów. tel. 071/389-48-06
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 155 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, szyberdach, podłokietnik, drewniane dodatki, Mul-T-Lock, 
welurowa tapicerka, RM, alum. felgi (gwiazdy), - 19.500 zł lub 
zamienię. Lubin, tel. 076/842-56-94,0609/40-21-22 
MERCEDES 200124 D, 1988 r., 260 tys. km, grafitowy metalic, 
zadbany, 5-biegowy, serwo, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 
el. reg. reflektory, centr. zamek, RQ, -17.800 zł lub zamienię na 
autokemping. Nowa Sól, tel. 068/387-61-64,0604/30-54-82 
MERCEDES 200 124, 1989 r., 230 tys. km, 2000 ccm, biały, 
stan b. dobry, garażowany, - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/89-49-88
MERCEDES 200 124 D, 1989 r„ 2000 cćm, diesel, biały, centr. 
zamek, alum. felgi, ABS, hak, RM, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, -19.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771 -85-53 po 
godz.21 f  .
MERCEDES 200124 E, 1990 r., 209 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi (gwiazdy), 
roczna inst. gazowa Lovato (zbiornik w miejścto koła zapaso
wego), drewno, jasne wnętrze, 5-biegowy, alarm, blokada skrzyni 
biegów, RM, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 23.900 zl 
lub zamienię na tańszy. Oława, teł. 071/313-80-58, 
0604/70-38-66
MERCEDES 200124 E, 1990 r„ 200 tys' km, 2000 ccm, benzy
na, perłowoczamy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, antena, el. reg. reflektory, alum. felgi, stan idealny, 
oryginalne radio, półtora roku w kr^u, -23.900 zl. Ostrów Wlkp., 
teL 062/764-41-32,0604/08-36-62 
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 145 tys. km silnik na wtrysku, 
5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. szyber
dach, obrotomierz, el. reg. lusterka, ABS, reguł. wys. mocowa
nia pasów i foteli, hak, 4 zagłówki, szeroka listwa, webasto, drew
niane dodatki. RM, bez wypadku, sprowadzony w cal, • 23.800 
zł. Chojnów, tel. 076/818-78-36 po godz. 20,0602/29-71-47 
MERCEDES 200124 D, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, el. antena, wspomaganie, centr. 
zamek, 4 zagłówki,.5-biegowy, w kraju od tygodnia, - 34.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/41-74-00
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, granato
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, alarm, el. 
reg. lusterka, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
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, szeroka listwa, oszczęd
ny, serwisowany, oryg. lakier, bez wypadku, drewno, I właści
ciel, w kraju od 3 m-cy, - 23.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-65-93 
MERCEDES 200124 E, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czarny metalic, skóra, drewno, klimatyzacja, ABS, central
ny zamek, alarm, automatic, el. otw. szyby, podgrzewane fote

le, specjalna wersja, zadbany, -.32.000 zł. Ustronie Morskie, 
tel. 0607/28-41-81 f rWjisJO
MERCEDES 200124,1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, stan idealny, centralny zamek, poduszka pow., 5-biego
wy, szeroka listwa, RM ♦ głośniki, ABS, alarm, oznakowany, 
szyberdach, .- 26.500 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78,0603/61-59-50 
MERCEDES 200 124, 1993 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, automatic, poduszka pow., szyberdach el., centr. 
zamek + pilot, alarm, • 32.000 zł. Lwówek Śląśki, tel. 
0602/84-22-10 .
O  MERCEDES 200 124 E, 1993 r., 98 tys. km, 16V, 

wrzosowy metalic, ABS, centr. zamek, szyber
dach, radio + el. wysuwana antena, 4 zagłówki, 
5-biegowy, alarm, el. reg. lusterka, w kraju od 10 
miesięcy, kpi. dokumentacja, książka serwisowa,
• 34:500 zł. woj. lubuskie, tel. 0607/10-85-06 
87025961

MERCEDES 200 124 D, 1993 r., 280 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor piaskowy, RO, automatic, szyberdach, katalizator, wspo
maganie, centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, poduszka pow., 
sprowadzony w całości, w kraju od miesiąca, stan idealny, -
26.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44,0607/74-57-44 
MERCEDES 200 E-KLASSE, 1993 r., 225 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor - kość słoniowa, automatic, ABS, pod. powietrzna, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. rea. lusterka, drewno, kpi. 
dokumentacja, - 31.000 zł. Lwówek SI., tel. 0602/84-22-10, 
075/782-21-67
O  MERCEDES 200 C, 1994 r., 2000 ccm, diesel, gra

natowy, ABS, ASD, wspomaganie, centr. zamek, 
skórzana tapicerka, • 39.500 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025891

MERCEDES 200 C, 1994/95 r., 90 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
ciemnogranatowy, bez wypadku, klimatyzacja, 2 poduszki po
wietrzne, ABS, elektryka, - 42.000 zl. Witaszyce, tel. 
062/740-17,84,0604/81-27-36
MERCEDES 200 E, 1995 r., 1998 ccm, srebrny metalic, .oku
larnik', bogate wyposażenie, ABS, klimatyzacja, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, - 75.000 zl. Chocianów, tel. 076/818-50-04, 
0604/72-71-76,076/818-54-81
MERCEDES 200 124 E, 1995 r., 89 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, 
książka serwisowa, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby i 
szyberdach, wykończenia w drewnie, alum. felgi, • 43.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-48-32,0600/22-01-11 
MERGEDES 200124 D, 1995 r.. 148 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebrny, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, .alarm, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, • 43.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-76,0601/74-10-55 
MERCEDES 230124, E-KLASSE, 1995 r., 88 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, rok w kraju, kpi. dokumenta
cja, książka serwisowa, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szy
berdach, drewno, alum. felgi, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-48-32,0600/22-01-11
MERCEDES 220115 D, 1970 r., 2200 ccm, diesel, biały, zareje
strowany, sprawny, stan dobry, - 1.500 zl. Leszno, tel. 
065/529-19-55
MERCEDES 220 115 D, 1976 r. po remoncie blacharki, nowe 
opony i ukł. wydechowy, zarejestrowany, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/347-91-81
MERCEDES 220123 D, 1979 r., 280 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
czerwony metalic, nowy akumulator, dach, hak, wspomaganie, 
całe nowe zawiesz., nowe końcówki wtrysków i świece żarowe, 
po remoncie blacharki i konserwacji - 5.600 zł. Korfantów, woj. 
opolskie, tel. 0602/65-27-63
MERCEDES 220 123 D, 1979/83 r., 2200 ccm szyberdach, sil
nik z 1983 r, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 362-65-90 
MERCEDES 220124,1993 r., 155 tys. km, 2200 ccm, 16V, wrzo
sowy metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
Mul-T-Lock, oznakowany, - 31.900 zł. Wrocław, tel. 
071/352-21-43,0601/74-46-92
MERCEDES 220 C, 1994 r., 150 tys. km, czerwony, automatic, 
hak, centralny zamek, el. otwierane szyby, radio, stan b. dobry, 
sylwetka sportowa, - 46.000 zl. Sobótka, tel. 071/316-27-25, 
0603/08-04-44
MERCEDES 220 E, 1994 r., 182 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, klimatyzacja. RO, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, el. otw. szyberdach, automatic, ABS, wspomaganie kier., pod. 
powietrzna, hak, • 43.500 zł. Wrocław, tel. 343-23-27 w 
godz. 7-16,0601/77-34-99
MERCEDES 220 C, 1995 r., 51 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, klimatyzacja, niedawno sprowadzony z 
serwisu Mercedesa, podgrzewane siedzenia, garażowany, tem
pomat radio z odtwarzaczem CD, • 44.500 zł. Zgorzelec,.tel.

■ 0601/61-82-47
O  MERCEDES 220 C, 1995 r., 140 tys. km, 2200 ccm, 

wtrysk, 150 KM, czarny, el. reg. lusterka i szyby, 
ABS, immobilizer, centr. zamek na podczerwień, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyber
dach, • 40.000 żł., tel. 0601/15-86-67 02025901 

MERCEDES 220 C, 1995 r.,51 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
ciemnozielony,, sprowadzony z Niemiec z serwisu Mercedesa 
(niedawno), klimatyzacja, automatic, podgrz. siedzenia,, tem
pomat, garażowany, zabezpieczenia, - 44.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0601/61-82-47
MERCEDES 220 CD, 1996 r., 120 tys. km, 2155 ccm, diesel, 
16V, biały, bez wypadku, klimatyzacja, el. otw. szyby, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, I właściciel w kraju, I rejestracja w 
kraju 08.2000 r., kompletna dokumentacja, stan b. dobry, •
51.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-46-32,0604/88-72-09 
MERCEDES 220 E W210, 1996 r., 95 tys. km, 2200 ccm, die
sel, 16V, szmaragdowo-grafitowy, Elegance, klimatyzacja, ABS, 
ETS, EDC, 2 x SRS, sensor deszczu, aluminiowe felgi, wspo
maganie kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, drewniane 
dodatki, stan idealny,’ jasne wnętrze, pełna dokumentacja, -
75.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-23-57 r 
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 • 
A00524www.aUtogielda.com.pl)'
MERCEDES 220 C, 1998 r., 80 tys. km, 2200 ccm, diesel, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, peł
ne wyp. elektr., c. zamek, wspomaganie, sprowadzony na no
wych warunkach, kupujący zwolniony ż opłaty skarbowej, do 
lakierowania 3 elementy, sprawny technicznie, - 56.000 zl. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-31-94,0601/53-46-38 
MERCEDES 230123,1979 r., 2300 ccm, kolor • kość słoniowa, 
inst. gazowa, RM, 4 zagłówki, podłokietniki, kpi. dokumentacja 
niemiecka, - 6.600 zl lub. Bielawa, tel. 0602/45-46-05 
MERCEDES 230123 E, 1982 r., 180 tys. km, 2300 ccm, benźy-. 
na, beżowy, centr. zamek, szyberdach, radio, hak, z urzędu 
celnego (kupiony w 2000 r.), stan techn. i blacharki idealny, nowe , 
opony, b. zadbany, - 8.300 zł. Wocław, tel. 071/328-72-89' 
MERCEDES 230 124 E, 1986 r., 2300 ccm, benzyna, jasnonie
bieski metalic, inst. gazowa, sprowadzony w całości, wspoma
ganie, centr. zamek, hak, szyberdach, Mul-T-Lock, kpi. doku
mentacja, nowe amortyzatory, zadbany, - 13.200 zl. Parzyce, 
tel. 075/736-32-32,0803/18-33-86 
MERCEDES 230124 E, 1987 r., 160 tys. km, 2300 ćcm, benzy
na, srebrny metalic, wykończenia w drewnie, szybęrdach, centr. 
zamek, alarm, obniżony, wspomaganie, szyberdach, centr. za
mek, - 16.900 zł. Wrocław, tel. 0609/52-75-01 
MERCEDES 230124,1988 r., 210 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
szary metalic, ABS,'wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, 
podłokietniki, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. otw. szyber
dach i szyby przednie, el. reg. zagłówki tylne, RO, nie składak, 
kpi. dokumentacja, w kraju od 12.98 r, • 20.500 zł. Opole, tel. 
0605/08-03-29
MERCEDES 230124 E, 1988 r., 230 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, biały, bez wypadku, silnik z 1993 r., garażowany, kpi. doku
mentacja, - 21.000 zł. lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/850-90-52,0603/87-72-97
MERCEDES 230 124 TE, 1988/95 r., 220 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, ciemny metalic. skórzana tapicerka, ABS, relingi da
chowe, siatka, nivo, centralny zamek, immobilizer, szeroka li
stwa, nowe opony zimowe, pełna dokumentacja, zadbany, -
23.000 zł lub zamienię na Partnera 5-osobowego. Wrocław, tel. 
071/342-76-69 po godz. 20,0602/78-78-77
O  MERCEDES 230124 E COUPE, 1989 r., szary me

talic, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, 
ABS, szyberdach, szeroka lisiWa, ̂  27.500 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei,. 9, tel. 068/374-27-97' 
0602/79-49-88 87025941

MERCEDES 230 124,1989/90 r., 140 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, jasnobrązowy metalic, stan b. dobry, ABS, szyberdach, 
aluminiowe felgi, alarm, centralny zamek, skórzana tapicerka, 
RM Blaupunkt, • 22.900 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78,0603/61 -59-50 
MERCEDES 230 124 E, 1990 r.. 152 tys. km, perłowy metalic, 
serwisowany, szerokie listwy, szyberdach, automatic, stan ide
alny, - 22.900 zł. Namysłów, tel'. 077/410-03-31 
MERCEDES 230,1997 r., 90 tys. km, 2300 ccm, etylina, srebr
ny, bez wypadku, kupiony u dilera, serwisowany w ASO, I wła
ściciel, stan idealny, - 78.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-38-50 
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 240 115 D, 1974 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, -
2.200 zł. Wtocław, tel. 071/787-95-46 
MERCEDES 240123,1978 r., 180 tys. km, 2400 ccm, zielony, -
3.500 zł. Opole, tel. 077/455-03-81 
MERCEDES 240123,1978 r., 2400 ccm, diesel, ciemnozielony 
metalic, blacharka w dobrym stanie, nowy silnik, sprowadzony 
z Niemiec w 2000 r., centr. zamek, wspomaganie, el. reguł, an
tena, hak, szyberdach, nowy akumulator, - 7.500 zł. Krapkowi
ce, teł. 077/446-66-56
MERCEDES 240 123 D, 1978 r., 320 tys. km, jasny, hak, szy
berdach, dodatkowe światło .stop*, stan dobry, - 5.000 zł lub 
zamienię na inny, do 1300 ccm albo inne propozycje. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-54-29
MERCEDES 240 123,1978 r., 2400 ccm, diesel, biały, szyber
dach, wspomaganie, alum. felgi, hak, RO, • 4.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-63-28,0600/26-51-13
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MERCEDES 240 123 D. 1978 r.. 270 tys. km, groszkowy, prze- 
gląd do 05.2002 r., techn. sprawny, blacharka do remontu, •
4.000 zł. Wtocław, tel. 071/348-22-88,0501/24-28-42 
MERCEDES 240123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, ceglany, po 
częściowym remoncie, dobry akumulator, blacharka do popra
wek, techn. sprawny, - 5.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/646-18-63 
MERCEDES 240 123,1979 r., 350 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, wspomaganie, RO, jasnobeżowa tapicerka 
w idealnym stanie, nowe świece żarowe, końcówki wtrysków, 
ukł. wydechowy i tarcza sprzęgła, zadbany, - 4.700 zł. Kalisz, 
tel. 062/501-19-38
MERCEDES 240 123,1979 r., 2400 ccm, zielony, nowe opony, 
nowa tarcza sprzęgła i docisk, kwadratowe lampy, pokrowce 
.miś', wspomaganie kier., ciemne lampy, stan b. dobry, - 4.500 
zł lub zamienię na inny, do 1.500 zl. Karpacz, tel. 075/761-60-37, 
0602/27-73-56
MERCEDES 240123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, wspomaganie, zapłon w stacyjce, alum. felgi, - 5.600 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-94 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, brązowy, 
bez wypadku, stan b. dobry, • 5.900 zl lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 0606/74-86-04,075/732-67-68 
MERCEDES 240 123 D, 1980/81 r., 2400 ccm, diesel, ceglasty 
metalic, nowy akumulator, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, jasne wnętrze, po remoncie kapitalnym blacharki, 
stan techn. b. dobry, • 6.900 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
0608/68-16-42
MERCEDES 240 123, 1981 r., 2400 ccm, diesel, • 5.500 zl. 
Wocław, tel. 346-47-66
MERCEDES 240123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, zielony, stan 
b. dobry, kpi. dokumentacja, sprowadzony na mienie przesie
dleńcze, tapicerka w kolorze nadwozia, wspomaganie, hak, po 
remoncie kapitalnym, RO, • 6.500 zł lub zamienię. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-12-87,0604/65-70-78

LOMBARD "WALOR"

P O Ż Y C Z K I
pod zastaw, np. "samochodu 
oprocentow an ie 2% tygodn iow o 
Wrocław, ul. Traugutta 107 
tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59

OP994156

MERCEDES 240 123D, 1981 r., 400 tys. km, 2400 ccm, diesel 
wspomaganie, alarm, immobilizer, centr. zamek, szyberdach,. 
przegląd do 04.2001 r., stan techn. b. dobry, - 7.500 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-97-54
MERCEDES 240123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, kolor kremo
wy, stan dobry, - 4.500 zł! Żórawina, woj. wrocławskie, tel. 
0601/96-14-54
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 240123 D, 1982 r.. 300 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
bordowy metalic, kombi, centr. zamek, szyberdach, ciemne szy
by, wspomaganie, RM, możliwość rejestracji na 7 osób, kwa
dratowe lampy, silnik stan b.dobry, podłokietniki, hak, relingi 
dachowe, - 6.000 zł. Legnica, tel. 0600/34-23-27 
MERCEDES 240123D, 1982 r., 220 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
brązowy metalic, alum-. felgi, centr. zamek, szyberdach, jasna 
tapicerka, stan techn. b. dobry, - 9.800 zł. Chocianów, tel. 
076/818-45-19
MERCEDES 240 123 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, ciemny me
talic, bez korozji, stan blacharki, lakieru I silnika idealny, za
dbany, - 12,500 zł. WTocław, tel. 0605/11-43-10 
MERCEDES 240 123 D, 1984 r., 2400 ccm, diesel, złoty meta
lic, sprowadzony w całości, szyberdach, el. reg. reflektory, nowy 
ulęł. wydechowy, hak, RO, podłokietnik, nadkola, stan b. dobry,
• 9.600 zl lub zamienię. Oborniki Śląskie, tel. 0605/43-19-42 
MERCEDES 240 E, 1999 r, 45 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wersja Elegance, skórzana tapicerka, automa
tic, klimatyzacja, RO Becker ♦ zmieniarka, el. reg. lusterka i 
fotel kierowcy, el. otw. szyby, reg. kierownica, 4 pod. powietrz
ne, hak, wspomaganie kier., ABS, ASD, fabryczny alarm, ba
gażnik otwierany pilotem, -105.000 zł. Wtocław, tel. 343-23-27 
w godz. 7-16,0601/70-23-44

MERCEDES 250COUPE, 1976r„ 209 tys. km, 2500 ccm, b en 
zyna, niebieski metalic, unikalny, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, drewniane wykończenie, stan b. dobry lub za
mienię, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 0603/27-03-75 
MERCEDES 250-124 D, 1986/87 r., 235 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, ciemny metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, 5-biegowy, 7 1/100 km, szyberdach, wspo
maganie, centr. zamek, podłokietnik, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, - 18.900 zł (możliwe raty lub zamiana na droższy z 
dopłatą). Wtocław, tel. 071/372-47-88
0  MERCEDES 250 124 D, 1988 r., kolor grafitowy 

metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, el. reg. lusterka i szyby, •

. 24.800 z l lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87025761

MERCEDES 250 124 D, 1988 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski metalic, centralny zamek z pilotem, alarm, RO, szy
berdach, el. reg. lusterka, w kraju od 2 lat, pełna dokumentacja
1 zdjęcia, sprowadzony w całości, garażowany, • 21.000 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-15-06
MERCEDES 250124 D, 1990 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, RM, el. otw. szyby, immobilizer, ABS, hak, -
26.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/87-80-73
MERCEDES 250124 D, 1990 r„ 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kość słoniowa, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, 
automatic, stan b. dobry, - 23.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-37-96
MERCEDES 250 124,1991 r., 2500 ccm, diesel, czarny meta
lic, klimatyzacja, AVS, el. otw. szyby, - 31.000 zł. Ciążeń, tel. 
063/276-41-01,0601/76-89-75
MERCEDES 250126 D, KOMBI, 1991 r., 317 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, rok w kraju, relingi dachowe, automatic, centr. za
mek, ABS, szyberdach, RM, hak, faktura VAT, stan b. dobry, -
31.000 zl lub zamienię. Dzierżoniów, tel. 074/831-28-03 wie
czorem
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, 
0606/41-64-43
MERCEDES 250 124,1992 r., 38 tys. km, 2500 ccm, kość sło
niowa, ABS, ASD, centralny zamek z pilotem, el. reg. lusterko, 
wspomaganie, el. otw. szyberdach, bezwypadkowy, - 30.000 zł., 
teł. 0502/01-03-33
MERCEDES 250 124 D, 1992 r., 151 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
bordowy metalic, ABS, wspomaganie kler., automatic, central
ny zamek, el. otwierane szyby r szyberdach, relingi dachowe, 
RM, stan b. dobry, - 36.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-21-37,0607/67-06-63
MERCEDES 250 124 D, 1992 r, 200 ty ! km, 2500ccm, turbo 
D, fioletowy metalic, sprowadzony w całości w 05.2001 r., I wła
ściciel, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
drewno, alum. felgi, podłokietnik, - 35.900 zł. Wałbrzych, tel. 
0609/26-31-23
MERCEDES 250 124 D, 1992/93 r., 171 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, wrzosowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, ADS, ABS, w kraju od miesiąca, bez wypadku, - 34.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-91-10
MERCEDES 250 123 D, 1993 r., 175 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, - 35.000 zł. Kalisz, tel. 
0600/71-43-99
MERCEDES 250 124 D KOMBI, 1993/94 r„ 300 tys. km, 2500 
ccm, diesel, kolor piaskowy, RO, 5-biegowy, katalizator, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow., 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, bez wypadku, w 
kraju od tygodnia, - 36.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44, 
0607/74-57-44
MERCEDES 250 124 E KOMBI. 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, 113 KM, czarny metalic. 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek + pilot, 
immobilizer, hak, RO, nie eksploatowany w kraju, - 50.000 zł. 
Dzierżoniów, teł. 074/836-63-95 wieczorem, 0601/58-34-68 
MERCEDES 250 124 D, 1994 r., 120 tys. km, 250frccm, diesel, 
20V, czarny metalic, 113 KM. ABS, 2 poduszki powietrzne. Wspo
maganie kierownicy, Nivo, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, 
centralny zamek z pilotem, immobilizer, hak, - 49.000 zl. Dzier
żoniów, tel. 0601/58-34-68

H E
AUTORYZOWANY SERWIS
•  autoalarmy •  immobilizery 

•  centralne zamki 
•  znakowanie •  car audio

Wrocław, ul. Strzegomska 2/4 
tel. 355-89-25,0-601 41 30 66

OP995476
jestrowany do 11.2001 r., szyberdach, wspomaganie kier., dużo 
nowych części (sprzęgło, amortyzatory, sprężyny), - 3.100 zł 
lub zamienię na VW Golfa II albo Jettę II. Polanica Zdrój, tel. 
0605/37-73-41
MERCEDES 300123 D, 1978 rM 174 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
wiśniowy metalic, dodatki, garażowany, bez wypadku, po wy- 

’ mianie wielu części - 8.000 zł lub zamienię na mniejszy: Citro
en AX, Fiat Uno, CC, Ford Fiesta, w tej cenie. Bolesławiec, tel. 
0602/34-50-94
MERCEDES 300 123,1978 r., 490 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
niebieski, wspomaganie kier., s^berdach, hak, centralny za
mek, stan b. dobry, - 6.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-49-08, 
0601/94-85-52
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., 3000 ccm, zielony, hak, wspo
maganie, szyberdach, el. otw. szyby, stan dobry, - 4.500 zł. Kieł- 
czów, tel. 071/398-85-61
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., 3000 ccm, diesel, złoty meta
lic, ABS, wspomaganie, tempomat, centr. zamek, alum. felgi, 4 
zagłówki, po remoncie blacharki i silnika, RM, hak, zadbany, 
stan b. dobry, - 9.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-43, 
0602/66-24-36

KLIMATYZACJE  
SAMOCHODOWE 

I DO POMIESZCZEŃ
ul. G rota-Roweckiego 129 
tel. 337-14-50, 0605 594 506

MERCEDES 300123 D, 1981 r., 254 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
żółty, zadbany, wspomaganie kier., podłokietnik kierowcy oraz 
na tylnej kanapie, tylne zagłówki, stan blacharki i silnika dobry, 
szyberdach, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 345-14-70 
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel, srebrny 
metalic, alum. felgi 15*, nowe opony, wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, RO, 4 zagłówki, zadbany, hak, podłokietnik, kon
serwacja, atrakc. wygląd, stan idealny, - 7.200 zł lub zamienię 
na inny. Lądek Zdrój, tel. 0604/93-43-11 
MERCEDES 300123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel, kolor wiśnio
wy, wspomaganie, stan dobry, • 6.700 zl lub zamienię. Osbze- 
szów, tel. 062/791-41-66,0608/86-92-54 
MERCEDES 300123 D, 1981 r., 26P tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy, szyberdach, reg. reflektory, wspomaganie, koła

ZAMKI-STACYJKISAM0CH0D0WE-0TWIERANIE AUT• OP012348
NAPRAWA SPRZEDAŻ W-w, ul. Gajowicka 96, tel. 0-604 57 5815,0-6021916 22
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MERCEDES 250 124 D, 1994/95 r., 137 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, czerwony, ABS, SRS, 2 pod. powietrzne, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, klimatyzacja, 
hak, wykończenia w drewnie, bez wypadku, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 42.600 zł. Brody, tel. 068/371 -81 -86 
MERCEDES 250 C, 1995 r., 166 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem
ny metalic, alum. felgi, radioodtwarzacz, centr. zamek, ABS, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. świateł, - 46.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062(738-28-19 
MERCEDES 250 124 E, 1995*r., 120 tys. km, 2500 ccm, 20V, 
kolor śliwkowy metalic, pełne wyposażenie, - 50.500 zł. Wro
cław, tel. 071/316-55-23,0603/99-00-47 
MERCEDES 260 124,1986 r., 300 tyś. km, 2600 ccm, cz«rny, 
inst. gazowa, RM, alum. felgi, stan b. dobry, -18.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-59-34
MERCEDES 260126,1987 r., 2600 ccm, benzyna „na chodzie’ , 
zarejestrowany, 5-biegowy, - 13.500 zł lub zamienię na inny 
samochód. Wrocław, teł. 0606/39-06^57 
MERCEDES 260 E, 1989/94 r., 3000 ccm, benzyna, czarny, 
automatic, ABS, centralny zamek, podłokietniki, 4 zagłówki, el. 
otwierane szyby, szyberdach, drewno, ciemne szyby, aluminio
we felgi 17*, atrakcyjny wygląd, - 22.000 zł. Sława, tel. 
0603/99-32-51
MERCEDES 260 124 E, 1992 r., 2600 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 
automatic, szyberdach, RO, I właściciel, • 21.500 zł. Żagań, tel. 
068/477-65-65,0605/67-07-70
MERCEDES 260 124 E, 1996 r., 1800 ccm, biały. Kalisz, tel. 
0607/28-12-34
MERCEDES 260 C 203,2000 r., 20 tys: km, 2600 ccm, benzy
na, niebieski metalić, 4 pod. powietrzne, ESP, ABS, RO, el. reg. 
lusterka (podgrzewane), klimatyzacja, automatic, bez wypad
ku, nowy model, • 120.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-38-50, 
071/780-08-24
MERCEDES 280 126 SE, 1980 r., 138 tys. km, 3000 ccm, die-. 
sel, kolor grafitowy metalic, hak, szyberdach, alum. felgi, sze
roka listwa, centr. zamek, wspomaganie kier., nie eksploatowa
ny w kraju, z urzędu celnego, stan b. dobry, -13,500 zl. Bole
sławiec, tel. 0602/85-37-64
MERCEDES 280126 E, 1980 r., 2800 ccm, benzyna, kolor pla
tynowy metalic, stan b. dobry, inst. gazowa, alum. felgi, wszyst
kie el. dodatki, po wymianie silnika, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/69-75-76 *■
MERCEDES 280123 E, 1981 r., 1800 ccm. benzyna, biały, stan 
b. dobry, - 4.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-14-35 
MERCEDES 280126 E, 1983 r„ 280 tys. km, 2800 ccm, benzy
na, granatowy, stan techn. b. dobry, pełne wyposażenie, pełna 
dokumentacja, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/387-80-57, 
0501/34-49-63
MERCEDES 280 126 SE, 1985 r., 2800 com, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, skóra, drewno, el. otwierany szyberdach, 
ABS, aluminiowe felgi 17*, lotka ze .stopem*, centralny zamek, 
radioodtwarzacz, roleta tylna, zielone szyby, -15.000 zl. Wro
cław, tel. 071/787-44-84 po godz. 16 
MERCEDES 280 124 E, 1995 r., 121 tys. km, 2800 ccm, V6, 
kolor stalowy metalic, skórzana.tapicerka, klimatyzacja, ABS, 2 
pod. powietrzne, automatic Dipol, alarm, alum. felgi, pełne wy- 

. posażenie elektryczne, drewno, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
MERCEDES 290 E, 1996 r., 2900 ccm. turbo D, ciemnofioleto- 
wy metalic, wersja Avantgarde, tempomat, automatic, RO, pneu
matyczny fotel kierowcy, el. reguł, fotel kierowcy, el. reg. luster
ka i szyberdach, el. otw. szyby, 4 pod. powjetrzne, wspomaga
nie kier., ABS, ksenonowe światła, porysowany lakier z lewej 
strony, ekonom, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 343-23-27 w 
godz. 7-16,0601/70-23-44
MERCEDES 290 210 E KOMBI, 1998 r., 2900 ccm, turbo D, 
ciemnozielony metalic, wszystkie dodatki, stan idealny, weba
sto, automatic, klimatyzacja, el. otwierany dach, 4 poduszki pow., 
b. dobrze zabezpieczony, - 93.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/09-92-21
MERCEDES 300 123 D, 1976 r., 3000 ccm, diesel, biały, zare-

zimowe i letnie, kpi. dokumentacja, stan silnika i blacharki b. 
dobry, - 7.800 zł. Wisznia Mała, tel. 071/312-74-92 
MERCEDES 300123 D, 1981/82 r., niebieski, po remoncie ka
pitalnym silnika, malowaniu, automatic, RM ♦ głośniki, alum. 
felgi, drewniany lewarek, niklowane dodatki, nowy akumulator, 
II właściciel, sprowadzony w całości, atrakc. wygląd, - 7.650 zł 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/841-03-31,0604/83-74-39 
MERCEDES 300 123,1982 r„ 150 tys. km, 3000 ccm, metalik. 
-13.000 zł. Opołe, tel. 077/455-03-81 
MERCEDES 300123 D KOMBI, 1982/83 r., 298 tys. km, diesel 
wspomaganie, alarm, centr. zamek na pilota, hak, stan b. do
bry, nowy tłumik, przegląd do 03.2002 r., nowe opony, -10.200 
zł. Wrocław, tel. 071/798-18-29,0608/23-04-16 
MERCEDES 300 126 SEL, 1983 r., 3000 ccm, diesel, szary 
metalic, silnik z 1991 r. z modelu 124,5-biegowy, centr. zamek, 
klimatyzacja, webasto, szyberdach, pompowane i podgrzewa
ne siedzenia, poduszka pow., w kraju od 8 mies, • 15.500 zł. 
Wrocław, tel. 0609/40-33-64
MERCEDES 300 123 D, 1983/84 r., 3000 ccm, diesel, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, hak, do ma
łych poprawek, drewniane dodatki, stan b. dobry, - 9.200 zł. 
Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0607/04-21-31 
MERCEDES 300 126, 1985 r., 270 tys. km, 3000 ccm, zło
to-srebrny, wszystkie el. dodatki, skórzana tapicerka, alum. fel
gi, -16.000 zł lub zamienię na inny albo motocykl. Wrocław, tel. 
0502/35-24-97 po godz. 19
MERCEDES 300124 D, 1987 r., 196 tys. km. grafitowy metalic, 
ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. szyberdach, 
Mul-T-Lock, 5-biegowy, kpł^dokumentacja, - 18.200 zl. Lwó
wek Śląski, tel. 0603/33-73-96
MERCEDES 300 126 SE, 1987 r.. 3000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, koła let
nie i zimowe, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300, 1987 r„ 320 tys. km, 2998 ccm, niebieski 
metalic, szyberdach, automatic, spoiler z dodatkowym światłem 
.stop", hak, aluminiowe felgi, nowa pompa, amortyzatory, ukł. 
wydechowy, silnik po kapitalnym remoncie, • 23.000 zł. Zgorze
lec, tel. 075/775-28-70,0501/66-06-64 
O  MERCEDES 300 124 D, 1988 r., 250 tys. km, ko

lo r grafitowy metalic, automatic, stylizowany na 
E-klasse, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za- 
mek + pilot, blokada skrzyni biegów, pełne wy
posażenie elektr., ABS, tempomat, obrotomierz, 
szeroka listwa, alum. felgi, + komplet kół zimo
wych, sprowadzony w całości, stan idealny pil
ne • 21.000 zł. Zawidów, tel. 075/778-99-53, 
0603/56-16-20 87026061

MERCEDES 300 124,1988/95 r., 200 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna, perłowoczamy, skórzana tapicerka, klimatyzacja, central
ny zamek, ABS, ASD, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i zagłówki, 
wspomaganie kierownicy, szeroka listwa, tempomat, aluminio
we felgi, - 22.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/339-26-17 
MERCEDES 300124,1989 r., 3000 ccm, diesel, jasnoniebieski 
metalic, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, RM, 5-biegowy, • 24.500 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/73472-65,0604/67-86-93 
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 218 tys. km, 3000 ccm, turbo 
D, jasnoniebieski metalic, pełne wyposażenie oprócz kliamty- 
zacji, automatic, w kraju od m-ca, stan b. dobry, - 25.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-04-08
MERCEDES 300124 E, 1990 r., 161 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, srebrny, szeroka listwa, automatic, el. otw. szyby, szyber-. 
dach, klimatyzacja, ABS, webasto, podgrzew. przednia szyba, 
stan b. dobry, kpi. dokumentacja, • 31.000 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0609/27-11-28
MERCEDES 300 124,1991 r., 217 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
czarny metalic, klimatyzacja, ABS, ASD, skóry, el. otw. szyber
dach, el. otw. szyby, alum. felgi, radio Sony, wspomaganie, hydr.
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SA M O C H O Y  U ŻYW AN E

Mercedes C 220 CombT
Mercedes C 200 Compl

Mercedes Sprinter 212
Mercedes 312 Autobus
Mercedes 312 Autobus
Mercedes Vilo 110
Mitsubishi Lancer Comb

B O B
fliwkowy

srebrny

srebrny

niebieski 
I nbrązowy
srebrny

bały

biały

• obsługę przez profesjonalnie przygotowanych sprzedawców 
■możliwok sprawdzenia (tanu technicznego pojazdu w autoryzowanej stacji 

• możliwo# sprowadzenia samochodu na zamówienie 
• możliwoK pozostawienia starego samochodu w rozliczeniu za nowy 

• sprawdzenie legalnoid pochodzenia pojazdu 
• bedyty samochodowe 

• leasing
- współpracę z siecią dealerska w całej Pobce

Wrocław, ul. Olsztyńska 1 
(naprzeciwko Centrum Handlowego Korona) 

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

regulacja zawieszeń, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, możli
wość sprzedaży ratalnej, - 29.500 zł. Żary, tel. 0603/39-04-87 
MERCEDES 300 124 TD, 1991 r., 180 tys. km, grafitowy meta
lic, oclony w całości, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimaty
zacja, ASD, stan b. dobry, • 36.000 zł lub zamienię. Bolesła
wiec. tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 300 124 D, 1991 r., 3000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, - 30.000 zl. Nowa 
Sól. tel. 0602/35-36-37
MERCEDES 300 124 D. 1991 r., 105Tys. km, 3000 ccm. turbo 
D, jasnoniebieski, centr. zamek, klimatyzacja, ABS, tempomat, 
podgrzewane siedzenia, wykończenia w drewnie, podłokietnik, 
hak, stan b. dobry, - 31.000 zł. Oleśnica, tel. 0601/79-59-30 
MERCEDES 300 124,1991 r., 240 tys. km. 3000 ccm, diesel, 
szarozłoty, przerobiony na E-Klasse, webasto, szeroka listwa, 
dodatkowe światło .stop’ , alum. felgi gwiazdy, nowe opony, 
elektr. otwierany szyberdach, hak, stan techn. b. dobry, reg. pasy, 
• 34.000 zł lub zamienię na VW busa. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-29-97,0604/25-71-95
MERCEDES 300 124 TD, 1992 r., 250 tys. km, szary metalic,. 
automatic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, alarm, immobili
zer, wspomaganie, drewno, model 93 r, - 37.500 zł. Malanów, 
tel. 063/288-31-17,0503/67-36-71 
O  MERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

czarny metalic, E-klasse, automatic, centr. za
mek, ABS, podwójna klimatyzacja, el. otw. szyby 
i szyberdach, skórzana tapicerka, podgrz. fote
le, alum. felgi, RM ze zmieniaczem CD, bez wy
padku, stan idealny, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-94-00 wewn. 253, 0603/79-87-4* 
01024021 -

KLIMATYZACJE
SAMOCHODOWE

aćfcfle
$ $ 5  5JS* 

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

N A P E Ł N IA N IE
GASTAL

A U T O R Y Z O W A N Y  S ER W IS
W-w, ul. Rakowa 52, tel. 071/326 21 65 

0-601 748 306

MERCEDES 300 124 KOMBI, 1992 r., 3000 ccm, diesel klima
tyzacja, ABS, pod. powietrzne, wspomaganie kierownicy, cen
tralny zamek, szeroka listwa, stan idealny, - 37.500 zi. Procho
wice, tel. 076/858-48-86, 0603/06-64-71 
MERCEDES 300.124, 1992 r., 225 tys. km, 2960 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, automatic, serwo, ABS, klimatyzacja, pod. 
pow., el. reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, ogrzewane 
fotele, serwisowany, książka serwisowa, RM, - 29.800 zł. Sy
ców, tel. 062/785-35-38
MERCEDES 300 124 D, 1992 r., 237 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
szary metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby i szyberdach, RM, alum. felgi Borbet, kupiony 
w salonie, garażowany, serwisowany, II właściciel, stan b. do
bry. - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-48-90 
MERCEDES 300 SL, 1992 r., czarny, bez wypadku, stan b. do
bry, - 67.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
MERCEDES 300 E-KLASSE, 1994 r., 120 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, 24V, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji, skóra, kompl. dokumentacja, stan b. dobry, - 45.900 zł 
lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/868-73-73 
MERCEDES 300 124 E, 1995 r., 175 tys. km, 3000 ccm, diesel 
24V, perłowoczarny metalik, klimatyzacja, poduszka powietrz
na, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, automatic, ABS, alum. felgi, 
bez wypadki/, do lakierowania 3 elementy, k$. serwisowa, - 
53.500 zł. Kalisz, tel. 062/762-24-99 do godz. 18,0601/77-21-51 
MERCEDES 300 E 210,1996 r., 77 tys.'km, 3000 ccm, diesel, 
24V, fioletowy metalic, wersja Avangarde, xenony, klimatyza
cja, szyberdach, spryskiwacze lamp, sensor deszczu, składa
ne lusterka, 4xSRS, 4 el. otW. szyby, alum. felgi 16|, • 82.000 zł 
lub zamienię na tańszy, może być benzyna lub .taxi*. Lubań,. 
tel. 0604/69-28-77
MERCEDES 300, 1997 r., 3000 ccm, diesel, błękitny metalic, 
klimatyzacja, RM, stan b. dobry, - 87.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
MERCEDES 320 E 210,1996 r., 95 tys. km, 3200 ccm, benzy
na, granatowy, automatic, skórzana tapicerka, nawigacja, pom
powane fotele, pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, roleta, 
2 komplety felg aluminiowych, stan b. dobry, -115.000 zł. Opo
le, tel. 0502/25-10-57
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 
Parktronic, 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 420 E 210 KOMBI, 1996 r.. 67 tys. km, 4200 ccm, 
benzyna, demnoatramentowy, pełne wyposażenie, pakiet AMG,
I właściciel, nie zarej. w Polsce - 90.000 zl. Wrocław, tel. 
0604/32-67-63
MERCEDES 500 126 SEL, 1987 r., 280 tys. km, 5000 ccm, ben
zyna, zloty metalic, pełne wyposażenie, - 20.000 zł. Kościan, 
tel. 065/512-95-14.
MERCEDES 500 SEL, 1988 r., 248 tys. km, srebrny, inst. gazo

wa, automatic, pełne wyposażenie el., ABS, poduszka pow., 
skórzana tapicerka, alarm, Mul-T-Lock, • 16.000 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-23-70
MERCEDES 500.124 E, 1993 r., 134 tys. km, 5000 ccm, benzy
na, czarny metalic, pełne wyposażenie, - 49.000 zl. Oława, tel. 
071/313-00-56,0601/55-41-77

MITSUBISHI
MITSUBISHI 3000 GT VR4,1991/92 r., 100 tys. km, 3000 ccm, 
twin turbo, czerwony, 320 KM, czarna skóra, koła skrętne, ak
tywne spoilery, pełne wyposażenie elektryczne, RM Pioneer + 
4 x 35 W, aluminiowe felgi 17', klimatyzacja, - 43.000 zł lub 
zamienię. Wtocław, tel. 0608/33-89-68 
^TSUBISHICARISMA, 1996 r., 146 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalik, stan bardzo dobry, 1.5 roku w kraju, alum. felgi, ABS, 
wspomaganie, 2 poduszki pow. cale, bezwypadkowy, centr. 
zamek, - 26.500 zł. Leszno, tel. 065/529-71-79 
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 1600 ccm, 16V, zielony meta
lic, kpi. dokumentacja, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, RM, - 27.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/310-71-38
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 102 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, RO, - 24.900 zł. Legnica, tel. 
0603/51-91-32
MITSUBISHI CARISMA SEDAN, 1998 r., 44 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, czarny metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, w 
kraju od 3 tygodni, stan b. dobry, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/15-52-27
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 35 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, automatic, klimatyzacja, wszystkie el. do
datki, podgrzewane siedzenia, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, stan b. dobry, - 40.000 zł. Ceków, tel. 062/751-28-95, 
0603/60-16-85
MITSUBISHI CARISMA HATCHBACK, 1999 r„ 40 tys. km. 1900 
ccm, TDi, czarny metalic, 110 KM, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
centr. zamek, reg. kierownica, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, 
el. reg. lusterka, ABS, - 41.000 zł. Kłodzko, tel. 074/811-24-83 
MITSUBISHI CARISMA GTI, 2000 r., srebrny, 5-drzwiowy, kli
matyzacja, ABS, pełne wyposażenie oprócz skóry, bez wypad
ku, - 58.500 zł. Leszno, tel. 065/533-05-11 
MITSUBISHI COLT, 1982 r., 1200 ccm, biały, stan dobry, -1.500 
zł lub zamienię na Fiata 126p, spawarkę, sprężarkę. Grodków, 
tel. 077/415-57-99
MITSUBISHI COLT GLXI, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, szy
berdach, el. reg. lusterka, stan b. dobry, na białych tablicach - 
1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 0608/86-76-21 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1300 ccm, niebieski metalic, stan 
b. dobry, - 11.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86 
MITSUBISHI ECLIPSE. 1991 r„ 82 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, granatowy, - 14.000 zl lub zamienię na busa. Nysa, tel. 
077/435-54-13,0603/16-71-32
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r„ 84 tys. km, 2000 ccm, niebie
ski metalic, sprowadzony w całości, ABS, SDR, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centr. za
mek, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, stan b. dobry, - 
19.800 zł lub zamienię na inny. Paczków, tel. 077/431-76-76, 
0604/67-97-14
MITSUBISHI ECLIPSE, 1994 r., 1997 ccm. srebrny, klimatyza
cja, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, szyberdach, 
radio + odtwarzacz CD, - 38.000 zł. Wocław, tel. 071/338-41 -48 
MITSUBISHI ECLIPSE. 1996 r.. 65 tys. km klimatyzacja, el. 
dodatki, od roku w kraju, - 39.700 zl. Wołów, tei. 0604/12-09-73 
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna stan dobry.
- 2.200 zł. Janowice Wielkie k. Jeleniej Góry, tel. 075/751-51-57 
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 2300 ccm, turbo D po remoncie 
silnika (do złożenia), -1.500 zł. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 
0502/67-28-28
MITSUBISHI GALANT, 1984 r., 1600 ccm, biały, centr. zamek, 
wspomaganie, - 3.500 zł. Żary, tel. 068/375-06-07 
MITSUBISHI GALANT, 1985r„ 1800 ccm, turbo D, brązowy, cfo 
drobnych poprawek, bez przeglądu, • 3.200 zł. Jawor, tel. 
0603/08-17-58
MITSUBISHI GALANT, 1985 r„ 1800 ccm. turbo D, szary meta
lic, wspomaganie kier., obrotomierz, el. reguł, lusterka, - 3.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, brązowy metalic, pełne wyposażenie, na białych tablicach, 
stan b. dobry, - 3.500 zł. Legnica, tel. 0601/75-76-39 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r„ 210 tys. km. 1800 ccm, turbo D, 
niebieski metalic, I właściciel, wspom. kierownicy, hak, interco- 
oler, ekonomiczny, RM, stan b. dobry'- 6.500 zl. Mokrzeszów, 
tel. 074/850-88-76
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, zielony metalic, katalizator, wspomaganie, centr. zamek, 
4-drzwiowy, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, RO, zadba
ny, -10.800 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, szary me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szy
berdach, welurowa tapicerka, radio, stan b. dobry, - 11.000 zł. 
Lubin. tel. 0607/34-14-35
MITSUBISHI GALANT. 1991/96 r.. 180 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna + gaz, beżowy metalic, el. ótw. szyby, lusterka podgrzew., 
ABS, wspomaganie, alarm, centr. zamek na pilota, hak, radio 
Pioneer, -13.200 zł. Legnica, tel. 076/850-13-76,0609/03-09-51 
MITSUBISHI GALANT GtS, 1992 r., 177 tys. km, 1800 ccni, 
turbo D, granatowy, I właściciel, bez wypadku, rok w kraju, wspo
maganie, centr. zamek, RM, welurowa tapicerka, zadbany, - 
•19.500 zł. Dzierżoniów,, tel. 074/831-28-03 wieczorem 
MITSUBISHI GALANT, 1993/94 r., 70 tys. km, 1997 ccm, 16V, 
srebrny metalic, model z 1994 r., 5-biegowy, 5-drzwiowy, RO z a 
panelem, el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, szyberdach, 
centr. zamek, alarm, ABS, pod. powietrzna, alum. felgi, reg. kie
rownica, stan b. dobry, • 24.500 zł (możliwe raty), lub zamienię 
na mniejszy. Wrocław, tel. 325-28-50 
MITSUBISHI GALANT, 1994 r., 38 tys. km, 1832 ccm, 16V ben
zyna, bordowy metalic, pełne wyposażenie el., szyberdach, el. 
reguł, lusterka, centralny zamek, ABS, poduszka pow., alumi 
niowe felgi, do lekkich poprawek lakierniczych, - 21.000 zl lub 
zamienię na tańszy, może być bus. Jelenia Góra, tel. 
075/755-67-00,075/755-33-47
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1983 r., 1200 ccm, brązowy 
metalic, stan blacharki dobry, -  2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/591-02-96 ,
MITSUBISHI LANCER, 1984 r., 180 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
rudy metalic, aktualny przegląd, techn. sprawny, nowe opony, - 
1.700 zł. Wocław, tel. 0604/95-93-70 
MITSUBISHI LANCER SKŁADAK, 1987/94 r„ 1500 ccm, ben
zyna, złoty metalic, nowe amortyzatory przednie (gwarancja), 
alarm, centr. zamek, immobilizer, nowy akumulator, RM Sony 
(4x50 W, na gwarancji), inst. gazowa (zamontowana 05.2001 
r.), stan b. dobry, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 0503/51-85-74 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r., 250 tys. km, 1468 ccm, 
benzyna, biały, wersja amerykańska, rejestracja do 12.2001 r., 
wspomaganie, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, ciemne 
szyby, obrotomierz, atrakcyjhy wygląd, stan techn. b. dobry, • 
6.400 zl. Wrocław, tel. 0604/84-15-86
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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 
zł (cena do negocjacji). Legnica, tel. 
0604/15-25-81 01030181

MITSUBISHI LANCER, 1989 r, 350 tys. km, 3300 ccm. diesel 
plandeka, kabina sypialna, stan b. dobry, - 25.000 zl. Śmigiel, 
tel. 065/518-06-57
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 GLX, 1991 r., 155 tys. km, 1500 cćm, 
12V, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, silnik 
w stanie idealnym, pełny wtrysk, centr. zamek, alarm, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, reg. pasy, 
reg. kierownica, przyciemnione szyby, -13.000 zl. Zielona Góra, 
tel. 0604/12-40-15
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1993 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
etylina, srebrny, serwo, el. otw. szyby, RO, • 15.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/60-38-50
MITSUBISHI LANCER GL KOMBI, 1994 r., 148 tys. km, 1600 
ccm, czerwony, moc 133 KM, aluminiowe felgi, centralny za
mek, alarm, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie, 
elektr. otw. szyberdach - 14 350 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0501/22-09-55
MITSUBISHI SPACE RUNNER, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 
turbo D, granatowy metalic, Minivan, sprowadzony w całości, 
5-osobowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, szyber
dach el., relingi dachowe, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, - 
25.000 zl lub zamienię na dostawczy, skrzyniowy z plandeką. 
Opole, tel. 0604/87-77-67
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1987/97 r., 135 tys. km, 1800 
ccm, TD, fioletowy, wspomaganie kier., hak, 7-osobowy, welu
rowa tapicerka, • 11.500 zł.-Namysłów, tel. 077/410-49-68

MOSKWICZ
MOSKWICZ ALEKO. 1990 r., 60 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
granatowy, przedni napęd, 5-biegowy, 5-drzwiowy, w ciągłej 
eksploatacji, części, -1.600 zł. Świętoszów, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0605/83-18-08
MOSKWICZ ALEKO, 1991 r., 120 tys. km, 1500 ccm; czerwo
ny, instalacja gazowa, otwierany dach, hak, do remontu, - 2.000 
zl. Szklarska Poręba, tel. 0600/28-27-16,075/717-24-68

NISSAN
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 100 NX, 1991 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, dach Tar
ga, stan b. dobry, - 11.000 zł. Brzeg, tel. 0602/66-59-74, 
077/411-57-90
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, turbo 16V, czerwony meta
lic, alarm + pilot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, ABS, 
centralny zamek, intercooler, 169 KM, -14.000 zł. Prochowice, 
tel. 076/858-40-91
NISSAN 200 SX SPORT, 1991 r. obniżony, sport. ukt. wydecho
wy, - 18.000 zl lub zamienię na diesla (VW Vento albo Passa
ta). Wrocław, tei. 0605/06-90-68,071/398-18-86 po godz. 17. 
NISSAN 200 SX COUPE. 1998/99 r.. 23 tys. km, 2000 ccm, 
turbo, zielony metalic, wersja Racing, biała skóra, klimatyza
cja, felgi OZ, 200 KM, wieża Sony, - 59.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Wrocław, tel. 0607/62-56-22 
NISSAN 200 SX COUPE, 1999 r., 17 tys. km, 2000 ccm, 16V 
turbo E, perłowozielony, pełne wyposażenie, biała skóra, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, drewno, aluminiowe felgi 8J x 
17*, wersja Racing, I właściciel, zielone szyby, - 82.000 zł lub 
zamienię na inny. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 - ' 
NISSAN ALMERA, 1995 r., 117 tys. km, 2000 ccm, diesel kli- 

' matyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, wspomaga
nie kier., centralny zamek, el. reguł, reflektory, welurowa tapi
cerka, stan idealny, - 23.500 zl lub zamienię na 1.9 D. Jelenia 
Góra, tel. 075/764-93-16,0605/96-27-15 
NISSAN ALMERA SEDAN, 1996 r., 137 tys. km. 2000 ccm, die
sel, zielonyjnetalic, 4-drzwiowy, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, el. reg. lusterka i reflektory, radio + głośniki, oznakowany, 
garażowany, - 26.000 zł- Wrocław, tel. 071/784-38-71 po 
godz. 16
NISSAN ALMERA, 1997 r., 56 tys. km, 1400 ccm, 16V, jasno
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 3-drzwio- 
wy, el. reg. lusterka, RM Sony, sprowadzony w całości, - 24.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/37-03-31
NISSAN ALMERA, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V; DOHC, 
czarny, 3-<drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., alum. felgi, 2 poduszki pow., ABS, immobilizer, RO + CD, 
- 24.900 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 068/327-81 -74, 
0606/96-56-62
NISSAN ALMERA SEDAN, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
niebieski metalic, poduszka pow. kierowcy i pasażera, wspo
maganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica, obrotomierz, 
4 głośniki, przyciemniane szyby, - 28.500 zł (możliwe raty). Le
gnica, tel. 076/862-77-03
NISSAN BLUEBIRD, 1980 r., 1800 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
zarejestrowany, stan dobry, - 2.300 zł. Strzegom, tel. 
074/855-56-86
NISSAN BLUEBIRD, 1981 r.;*180 tys. km,’2000'ccm, diesel w 
ciągłej eksploatacji, radioodtwarzacz, szyberdach, dodatkowo 
2 koła zimowe, - 2.500 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-72-82, 
0608/61-02-84
NISSAN BLUEBIRD 910,1983 r., 2000 ccm, diesel, -1.200 zl. 
Kąty Wrocławskie, teł. 071/316-/7-52 
NISSAN LAUREL, 1988 r., 2800 ccm, dtasel, zielony metalic, 
sprowadzony w całości, wspomaganie, centr. zamek, 5-biego
wy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapi
cerka, 4 zagłówki, stan silnika i techn. b. dobry, zadbany, - 8.400 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-33,0604/22-02-69 
NISSAN MAXIMA, 1991/92 r., 166 tys. km, 2960 ccm, V6, bor
dowy metalic, kpi. dokumentacja, wspomaganie, klimatyzacja, 
centr. zamek, tempomat, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szy-
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berdach, alum. felgi, - 13.800 zl lub zamienię. Legnica, tel. 
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 zl. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MAXIMA, 1995 r., 160 tys. km, benzyna, biały, pełne 
wyposażenie, - 32.000 zł. Wtocław, tel. 0601/55-22-30 
NiSSAN MICRA, 1993 r., 92 tys. km, 1000 ccm, 16V, zielony 
metalic, stan b. dobry, -13.500 zł. Opole, tel. 077/474-89-95 
NISSAN MICRA, 1993 r., 104 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie kier., szyberdach, RM, 3-drzwiowy, I wła
ściciel, bez wypadku, stan idealny, na białych tablicach, - 3.500 
zl. Wrocław, tel. 0601/70-22-65
NISSAN MICRA, 1994 r., 89 tys. km, 998 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie, szyberdach, elektr. otw. szyby, central
ny zamek, immobilizer, RO Sony, - 13.500 zl. Krotoszyn, tel. 
062/725-44-13,0608/76-87-06
NISSAN MICRA, 1995/96 r., 93 tys. km, 998 ccm, niebieski
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, - 16.700 zi. Brzeg,
tel. 077/416-60-98, 0608/52-84-91
NISSAN MICRA, 1996 r., 58 tys. km, 1000 ccm, biały, poduszka
powietrzna, immobilizer, el. reg. reflektory, - 15.000 zl. Syców,
tel. 062/785-32-96,0601/79-75-12
NISSAN MICRA, 1996/97 r., 73 tys. km, 1000 ccm, 16V, biały,
reg. kierownica, immobilizer, el! reg. reflektory, 3-drzwiowy, nowe
opony, książka serwisowa, -15.900 zł. Kalisz, tel. 062/764-80-56
po godz. 21,0608/62-25-70
NISSAN MICRA. 1997 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 16V, 
niebieski metalic, zderzaki, lusterka i klamki w kolorze nadwo
zia, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, RO, stan b. do
bry, -18.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
NISSAN MICRA, 1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm, 16V, niebieski 
metalic, ABS, klimatyzacja, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, 
centralny zamek, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, podusz
ka pow, - 22.900 zł. Świdnica, teł. 074/852-46-28,0601/71-36-82 
NISSAN PRAIRE MINIVAN, 1992 r., 2400 ccm, biały, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, stan b. dobry, - 20.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-04-19
NISSAN PRIMERA SLX, 1991 r.. 2000 ccm. benzyna, biały, ABS, 
RM, alum. felgi, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, centr. za
mek, alarm +. pilot, - 15.000 zl. Wrocław, tel. 0601/74.-93-43, 
071/787-37-90
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991/92 r., 130 tys. km, 2000 ccm. 
16V, kolor grafitowy metalic, w kraju od tygodnia, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, kpi. wyposażenie elektryczne, weluro
wa tapicerka, serwisowany, po przeglądzie, stan b. dobry, •
12.900 zł. Rawicz, tel. 0602/58-37-06
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, inst. gazowa, 
stan dobry, - 14.000 zł. Potaśnia, tel. 062/730-44-11 
NISSAN PRIMERA SEDAN, .1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czarny, alarm, centr. zamek ♦ pilot, inst. gazowa, -12.500 
zł. Wrocław, tel. 787-47-90,0603/85-13-81 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, kolor grafi
towy, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, do sprowadzenia, - 
12.000 zl. Wocław, tel. 071/355-12-20 
NISSAN PRIMERA SLX, 1992 r., 96 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnogranatowy, pełne wyposażenie elektryczne, radioodtwa
rzacz, stan b. dobry, - 15.000 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32, 
0604/50-85-58
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NISSAN PRIMERA, 1993 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, 
centr. zamek, wspomaganie kier., w kraju od tygodnia, -16.500 
zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
NISSAN PRIMERA S4X, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. otw. 
szyby, alarm, centr. zamek, welurowa tapicerka, - 18.000 zł. 
Wrocław, tel. 352-46-08; 0601/17-30-96 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 66 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, automatic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, ABS, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, stan idealny,
-18.300 zł. Chojnów/ teł. 076/818-79-64 po godz. 15 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994 r., 77 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
szary metalic, pełny wtrysk, 100 KM, centr. zamek, immobilizer, 
wspomaganie, 4-drzwiowy, lotka z tyłu, welurowa tapicerka, 
zderzaki w kolorze nadwozia, sprow. w całości, książka serwi
sowa, stan b. dobry, - 16.800 zł. Legnica, tel. 076/722-85-18 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 149 tys. km, 2000 ccm, diesel, bor
dowy, wersja podstawowa, centr. zamek, immobilizer. alarm, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, • 22.500 zł. Rudna, tel. 
076/749-39-12,749-98-33
NISSAN PRIMERA SLX, 1994 r.. 136 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
czerwony, ABS, wspom. kierownicy, pełne wyposażenie elek
tryczne i inne dodatki, - 16.900 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-09-65,0605/62-59-56
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1995 r„ 108 tys. km, 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. 1995 r., 75 tys. km, 2000 ccm, 16V, perło- 
wobiały, ABS, pod. powietrzna, el. otw. szyby, szyberdach el., - 
el. tog. lusterka, dzietonó tylne siedzenia, 5-drzwiowy, -18.500 
zł. Wrocław, tel. 0603/63-95-53
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 81 tys. km, 2000 ccm, 16V. czer
wony, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, reg; kierownica, alum. felgi, stan b. do
bry, - 27.500 zi lub zamienię na inny, turbo D. Wałbrzych, tel. 
074/842-49-68,0606/23-48-26
NISSAN PRIMERA, 19% r., 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, klimatyzacja, bogate wyposażenie, elementy 
drewna, RM z panelem, dod. światło .stop’ , kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 071/783-80-77, 
0608/37-05-75
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccmrturbo D, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, 
ABS, RO, zadbany, atrakcyjny wygląd; stan b. dobry, • 30.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1997/98 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
16V, kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, 
wspomaganie kierownicy, el. reg. lusterka, centr. zamek, im
mobilizer, reg. kierownica, welurowa tapicerka, stan b. dobry. 
Jawor, tel. 076/871-02-92
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 60 tys. km, 1800 ccm, zloty meta
lic, 5-drzwiowy, .4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka i podgrzewane, komputer pokładowy, 
fotele przednie podgrzewane, wspomaganie, radio 6 głośników, 
welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, halogeny, reflektory 
projekcyjne I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany - 50.500 
z ł., możliwe raty, Legnica, tel. 076/862-77-03 
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 60 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, 4 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja au
tomatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewane, wspo-> 
maganie, radio + 6 głośników, welurowa tapicerka, alarm, centr. 
zamek, halogeny, reflektory projekcyjne, I właściciel, kupiony w 
salonie serwisowany, możliwe raty • 48.500 zł. 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. zamek 
+ pilot, alarm, radioodtwarzacz, alum. felgi, welur, chromowane 
klamki, stan idealny, 4 elementy do lakierowania, kupujący zwol

niony z opłaty skarbowej, - 34.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/592-03-79,0601/88-28-89
NISSAfJ SERENA, 1994/95 r.,95 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 7-osobowy, wspomaganie kief., serwo, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyber
dach, RM, ABS, stan idealny, • 28.900 zł lub zamienię na oso
bowy, diesel. Jelenią Góra, tel. 075/755-48-54 
NISSAN SUNNY, 1984 r., 1400 ccm, srebrny metalic, - 3.100 zl! 
Szczytnica, tel. 076/818-96-75
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1700 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, garażowany, - 5.000 zl lub zamienię. Bojanowo, tel. 
0603/89-23-00
NISSAN SUNNY B11, 1985 r., 1700 ccm, diesel, szary, stan - 
dobry, - 2.500 zł. Głogów, teł. 076/833-59-86,0601/67-22-29 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r., 190 tys. km, 1700 ccm. die-’ 
sel, 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 SEDAN, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy, hak, stan dobry, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 
07-1/336-26-32
NISSAN SUNNY KOMBI, 1986 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 
nowe opony, oszczędny, dużo nowych części, - 5.800 zl. Jele- 
niaGóra, tel. 075/767-93-06,0603/29-45-65 
NISSAN SUNNY, 1988 r„ 75 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, bez wypadku, zadbany, I właściciel, oszczędny, stan 
idealny, - 7.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-30 
NISSAN SUNNY, 1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, na bia
łych tablicach, stan b. dobry, 3-drzwiowy - 1.000 DEM Wro
cław, tel. 071/355-99-90
NISSAN SUNNY, 1990 r., 102 tys. km, 1400 ccm, 12V, biały, 
inst gazowa, 5-drzwiowy, małe zużycie gazu, wyposażenie stan
dardowe. -10.500 zl. Kalisz, tel. 062/764-41-32,0604/08-32-62 
NISSAN SUNNY, 1990r„ 198 tys. km, N13, czerwony, kataliza
tor, 5-drzwiowy, nowe opony, RO, nie składany, - 9.500 zł. Bole
sławiec, tel. 0607/34-30-80
NISSAN SUNNY SEDANf1990 r., 125 tys. km, 1400 ccm, biały.
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, I właściciel, RO + 4 gło
śniki, stan b. dobry, dzielona tylna kanapa, -10.500 zl. Kamien
na Góra, tel. 075/746-24-52
NISSAN SUNNY, 1990 r, 120 tys. km, 1600 ccm, 12V, zielony.
3-drzwiowy, pełna dokumentacja, hak, aluminiowe felgi, stan b. 
dobry, - 8.500 zł. Świdnica, tel. 0601/87-11-40
NISSAN SUNNY SEDAŃ, 1990/91 r., 160 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, sprowadzony w całości, radio
magnetofon, • 11.300 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 
065/540-24-76,0601/75-14-17
NISSAN SUNNY, 1990/95 r., 150 tys km, 1800 ccm, GTi, czer
wony, 3-drzwiowy, klimatyzacja,' centr. zamek, wspomaganie, 
alarm, - 8.000 zl. Wrocław, tel. 071/354-31^56 
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 + głośniki, - 
11.990 zł (zwolnienie z opłaty skarb.), możliwe raty lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83
NISSAN SUNNY N14,1991/92 r., 138 tys. km. 2000 ccm. die
sel, granatowy metalic, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, RO, el. 
reg. reflektory, kpi. dokumentacja, - 13.500 zł. Lubin, tel. 
076/847-24-75
NISSAN SUNNY, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, grana
towy metalic, stan b. dobry, alum. felgi, nowe opony, - 14.000- 
zł. Bogatynia, tel. 0604/36-82-21
NISSAN SUNNY N-14,1992 r., 1600 ccm, 16V, srebrny, wspo
maganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, klima
tyzacja, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, RO, możliwość rat,
- 13.500 zł lub zamienię na Fiata Punto 98/99 r., Opla Corsę. 
Leszno, tel. 065/520-18-32
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1400 ccm, 16V 5-drzwiowy, kupiony 
w salonie, -12.900 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 065/548-25-37 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 96 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
nowszy model, welurowa tapicerka, centralny zamek, wspoma
ganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, dzie
lone tylne siedzenia, hak, stan b. dobry, - 12.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-15-15, 0501/76-70-59 
NISSAN SUNNY N-14, SEDAN, 1992 r., 150 tys. km. 1400 ccm. 
benzyna, 16V, kolor grafitowy metalic, radio, alarm, aktualny 
przegląd, zadbany, stan b. dobry, - 10.200 zł. Wrocław, tel. 
071/341-61-82,0604/06-55-32
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 tys. km. szary metalic, 5 drzwio
wy, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, -14.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-44-46
NISSAN SUNNY, 1994 r., 113 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, reg. kierownica + wspomaganie, dzielona 
tylna kanapa, I właściciel w kraju od 1997 r., kpi. dokumentacja, 
zdjęcia, zabezp. przed kradzieżą, stan techn. b. dobry, zadba
ny, -16.600 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-90-49,0602/63-30-41 
NISSAN SUNNY SEDAN SLX, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 
16V, grafitowy, 4-drzwiowy,- klimatyzacja, el. otwierane szyby, 
centralny zamek + pilot, alarm, katalizator, wspomaganie kier., 
regulowana kierownica, reguł, fotel kierowcy, immobilizer, we
lurowa tapicerka, RM Pioneer, serwisowany, -16.900 zł. Wro
cław, tel. 071/343-88-01, 071/353-51-49 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1996 r„ 88 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
perlowoniebieski, wspomaganie kier., centr. zamek, el. szyber
dach, immobilizer, spoiler + stop, książka serwisowa, kpi. do
kumentacja, stan idealny, - 20.000 zl. Głogów, tel. 0504/39-03-44 
NISSAN SUNNY KOMBI, 1997 r., 2000 ccm, diesel, niebieski 
metalic, bez wypadku, - 23.000 zł. Lwówek ś l., tel. 
0607/61-21-41

OLDSMOBILE
OLDSMOBILE CUTLASS, 1990 r„ 2800 ccm. wtrysk, biały, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 20.4)00 zł lub zamienię na 
nieruchomość, np. dom, stodoła, działka. Chojnów, tel. 
076/818-11-08,0604/71-09-51

OLTCIT
OLTCIT CLUB, 1991 r., 79 tys. km, 1129 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan b. dobry, oryg. lakier, pokrowce, Ijwłaściciel, - 2.050 
zł. Syców, tel. 0602/18-21-53
OLTCIT CLUB, 1992 r. stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89^67
OLTCIT CLUB, 1992 r, 1130 ccm, kolor piaskowy, stan b. do
bry, - 2.000 żl. Wrocław, tel. 071/364-40-75,0501/31-44-24 
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r, 48 tys. km, 1100 ccm, srebrny 
metalic, zadbany, mało eksploatowany, garażowany, stan b. 
dobry, - 2.800 zl. Wrocław, tel. 354-22-13

OPEL
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl; co ty
dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej- 
rzenia, fachowa pomoc. Informacja, tel. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01029791

OPEL ASCONA B, 1978 r., 1900 ccm, benzyna * gaz, ciemno- 
fioletowy metalic, 2-drzwiowy, sportowa kierownica D & W, nowa, 
welurowa tapicerka, nowy lakier, alum. felgi 15*, chromowane 
zderzaki, RO Sony + głośniki, inst. gazowa, atrakc. wygląd, dużo 
części, stan b. dobry, - 4.000 zł. Bardo Śl., tel. 074/817-16-37 
OPEL ASCONA, 1979 r., 70 tys. km. -1600 ccm, benzyna, czer
wony, techn. sprawny, po remoncie silnika i skrzyni biegów, bla
charka z przodu do remontu, przegląd do 10.2002 r, -1.000 zi. 
Kępno, tel. 062/782-01-66 .
OPEL ASCONA C, 1980 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, alum. felgi, szerokie zde
rzaki, - 2.600 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/784-61-16 
OPEL ASCONA B, 1981 r., 160 tys. km, 2100 ccm, diesel, czar
ny, po remoncie blacharki i malowaniu, alum. felgi 15* (Opel 
Vectra), atrakcyjny wygląd, - 4.000 zl. Jugowa, tel. 
074/858-64-75, po godz. 18
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OPEL ASCONA SEDAN, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zloty meta
lic, szyberdach, alum. felgi, hak, 4drzwiowy, 5-biegowy, po

♦  wymianie blacharki, kpi, dokumentaga, stan dobry, • 3.200 zl. 
Raciborowice Górne, tel. 076/818-97-37 
OPELASCONA SEDAN, 1982 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 
5-biegowy, alum. felgi, stan b. dobry,-przegląd do 03.2002 r, -
3.200 zl. Strzelin, tel. 0602/68-86-14 
OPELASCONA, 1982 r., 178 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, automatic, RM, 4-drzwiowy, stan dobry, - 2.400 zl. 
Kały, gm. MUrów, woj; opolskie, tel. 0502/04-16-22 
OPELASCONA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, kość słoniowa, 
5-drzwiowy, automatic, na białych tablicach, - 750 zł. Sulechów, . 
tel. 0607/76-17-09
OPELASCONA SEDAN, 1982 r., 160 tys. km, 1600 ccm, biały, 
nowe opony, szyberdach, aktualny przegląd, nowy akumulator,
• 1.900 zi lub zamienię na Fiata 126p albo na białych tablicach. 
Świdnica, teł. 074/852-62-08,0502/30-87-75 
OPELASCONA SEDAN, 1982 r., 1300ccm, benzyna 4-drzwio
wy, stan dobry, inst. gazowa, • 2.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/20-69-30
OPELASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy metalik, 
stan b. dobry, • 3.500 zl lub zamienię na Fiata 126p, lub Polo
neza na gaz. Namysłów, tel. 077/410-24-73,0603/95-73-70 
OPEL ASCONA C, 1983 r„ 71 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator, garażowany, 
pokrowce, RM, ekonomiczny, kompl. dokumentacja, stan b. 
dobry, • 3.200 zł. Strzelin, tel. 071/39249-39,0606/27-97-38 
OPELASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1600 cćm, diesel, grafito
wy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, w kraju od nowości, nowy 
akumulator (gwarancja), po remoncie silnika, nowy pasek roz
rządu, hak, radio, zadbane wnętrze, atrakc. wygląd, - 3.900 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-47-89
OPELASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC, srebrny 

. metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. sprawny, ory
ginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, - 2.100 zl i do' 
uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPELASCONA SEDAN, 1984r., 25 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, 5-drzwiowy, po remoncie blacharki i silni
ka, inst gazowa, ekonomiczny, kpi. dokumentacja, zadbany, 
stan dobry, - 4.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-41-72, 
0605/64-87-09
OPELASCONA, 1984 r., 230 tys. km, 1600 ccm, biały, 5-drzwio
wy, katalizator, stan dobry, - 2.900 zl. Wrocław, tel. 322-90-14, 
wieczorem
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 18Ó0 ccm, benzyna ♦ gaz, 
czerwony, hak, 2 nowe opony, pełny wtrysk, 5-biegowy, nowy

#, akumulator, - 4.700 zl lub zamienię na Uaza z inst. gazową.
"  Bolków, tel. 0604/17-95-67

OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, bla
charka w dobrym stanie, inst gazowa 2-letnia, 5-drzwiowy, stan 
dobry, - 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
OPEL ASCONA, 1984/85 r., 1600 ccm, srebrny metalic, insta
lacja gazowa, szyberdach, katalizator, nowy akumulator, • 4.300 
zl lub zamieęję, może być droższy. Leszno, tel. 0605/21-36-85 
OPEL ASCONA, 1985 r, 1600 ccm, benzyna, beżowy, stan 
dobry, na zachodnich tablicach • 2.000 zi. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-44-41,0606/41-49-67 (k00084)
OPELASCONA SEDAN. 1985 r., 1600 ccm, diesel, niebieski,
4-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RM, 4 zagłówki, zadbany, nowy 
akumulator i amortyzatory, atrakcyjny wygląd, -4.900 zł. Kowa
lów, woj. wrocławskie, tel. 0605/62-69-98 
OPELASCONA, 1985 r. 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, sedan, welurowa tapicerka, hak, stan dobry, • 3.900 
zł. Wrocław, tel. 071/351-55-51
OPELASCONA, 1986 r., 1600 ccm, niebieski, stan techn. b. 
dobry, na zachodnich tablicach - 800 zł. Opole, tel. 
0604/45-72-42
OPELASCONA, 1986 r., 50 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, szary,
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, nowy akumu
lator, i właściciel w kraju, - 4.700 zł. Bielawa, tel. 074/833-35-24 
OPELASCONA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, inst. gazowa, szyberdach, RM, deska digital, - 6.100 zł. 
Kamienna Góra, tel. 0604/24-09-72
OPELASCONA, 1986 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, 5-drzwio
wy, stan silnika idealny, szyberdach, hak, po wymianie silnika 
(w lutym) + drugi silnik, nowe: pasek rozrządu, filtry, oleje, sprzę
gło, nowe amortyzatory (na gwarancji), nowy akumulator i ukł. 
wydechowy (cały) i inne, - 6.500 zł lub zamienię na inny, now
szy, Astra, Escort - do 15.000 zl. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-12-19,071/372-89-93
OPELASCONA, 1986 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, po wymianie silnika w 2000 r., stan b. dobry, • 7.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-49-36,0606/39-80-95 
OPELASCONA, 1986/87 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, hatch- 
back, hak, bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, na zachod- 

^ n ich  tablicach - 1.200 DEM. Żary, tel. 068/385-57-73, 
WO601/76-56-97

OPELASCONA, 1987 r., 1600 ccm. zloty metalic, RO, 5-biego
wy, katalizator, centr. zamek, hak, alum. felgi, stan b. dobry,.na 
białych tablicach - 2.300 zi. Legnica, tel. 0604/88-58-19 
OPELASCONA SEDAN, 1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, czer
wony, alarm,, stan dobry, • 5.7Q0 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71 N 
O  OPEL ASTRA, 1991 r., 1400 ccm, bordowy meta

lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, • 11.900 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026071

OPEL ASTRA, 1991/92 r„ 121 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
silnik nowej generacji, szyberdach, sprowadzony na nowych 
zasadach, bez wypadku, stan idealny, • 12.000 zł. Leszno, tel. 
065/527-01-09,0607/60-52-36
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/92 r„ 126 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
Pb, niebieski metalic, relingi dachowe, roleta, hak, wspomaga
nie kier., centr. zamek, sprowadzony w całości, RO, stan b. do
bry, • 12.900 zł. Opole, tel. 0607/34-81-10 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1700 ccm, niebie
ski, TDi, roleta, szyberdach oryginalny, dzielona tylna kanapa, 
centr. zamek, wspomaganie, -15.900 zł lub zamienię. Bielawa, 
tel. 0602/33-69-85,0604/63-73-60 
OPEL ASTRA, 1992 r„ 145 tys. km, (400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, RO, alarm, el. reg. światła, pierwszy właściciel w kraju, peł
na dokumentacja, garażowany, -13.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-42-07

. OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r.. 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, zadbany, -13.600 zł 
(możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA, 1992 r., 68 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
ABS, wspomaganie, szyberdach; - 11.500 zł. Legnica, tel. 
076/858-55-14,0601/57-34-03
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, biały, ABS, wspomaganie 
kier., kubełkowe fotele, RM stereo, stan techn. b. dobry, 3-drzwio
wy, - 11.600 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 

- J Ł .  065/546-29-15,0603/63-13-56 
^  OPEL ASTRA GT, 1992 r., 190 tys. km, 1598 ccm, czarny meta

lic, 3-drzwiowy, ABS, wspom. kierownicy, halogeny, fotele i kie
rownica sportowa, RO Blaupunkt, alarm + centr. zamek, gara
żowany, -13.000 zł.. Środa Śląska, tel. 0603/92-52-50 
OPEL ASTRA, 1992 r., 159 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, wspomaganie, bez wypadku, w kraju od 3 dni, -
12.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Wschowa, tel. 
065/540-65-81,0601/59-12-38
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, niebie
ski metalic, TDi, ABS, radio, centr. zamek, wspomaganie, bez 
wypadku, stan b. dobry, w kraju od tygodnia, - 15.200 zl. Ża
gań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
OPEL ASTRA, 1992 r, 110 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, radio, w kraju od 2 dni, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 12.200 zl. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
OPEL ASTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, 
stylizowany na GSi, - 12.000 zl. Dobra, powiat Turek, tel. 
0604/93-55-89
OPEL ASTRA, 1992 r., 103 tys. km, 1600 ccm, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, 
radio, atrakc. wygląd, zadbany, do sprowadzenia z Niemiec, -
10.500 zi. Legnica, tel. 076/862-93-02,0609/14-95-45 
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 136 
KM, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, kubełkowe fotele, alum. felgi, komputer, immo
bilizer, reg. kierownica, obniżony, ciemne szyby, - 16.500 zł. 
Lubin, tel. 0605/05-85-01

-OPEL ASTRA SEDAN. 1992 r„ 75 tys. km, 1400 ccm. bordowy, 
centr. zamek, ABS, alarm, szyberdach, RO, książka serwiso

wa, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 14.500 zl. Lwówek 
Śląski, tel. 075/^2^*6-08; 0607/79-39-76 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 158tys. km. 1700 ccm, diesel, 
•biały, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, ABS, relingi 
dachowe, komplet kół zimowych, hak, przyciemniane tylne szy
by, • 13.200 zł. Lwówek śląski, tel. 0607/06-07-44, 
0602/63-01-69
OPEL ASTRA, 1992 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, sportowe 
zawieszenie, ukł. wydech. Remus, atrakc. wygląd, -13.500 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-39-55
OPELASTRA, 1992 r., 148 tys. km, 1700ccm,TDi, Isuzu,kolor 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kie
rownicy, szyberdach, alum. felgi, welurowa tapioerka, dodatko
we światło .stop’ , el. wysuwana antena, dzielona tylna kanapa, 
dodatkowo kpi. opon zimowych, RM ♦ kolumny, • 14.300 zl. 
Syców, tel. 062/582-01-91
OPEL ASTRA, 1992 r., 129 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, atra
mentowy, 5-drzwiowy, immobilizer, alarm ♦ pilot, el. reg. reflek
tory, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, I właściciel, 
centralny zamek, dzielone tylne siedzenia, - 12.900 zl. Wał
brzych. tel. 074/842-58-78
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, turkusowy metalic, 
3-drzwiowy, tydzień w kraju, bez wypadku, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, 6 głośników, radio, dzielone siedzenia, nowe opony i 
amortyzatory, stan b. dobry, - 12.750 zl. Wrocław, tel. 
0601/70-49-98
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 89 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie kier., komputer, centr. 
zamek, immobilizer, RM Grunding + 4 głośniki, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, podgrzewane fotele i luster
ka, kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie I ukł. wydechowy, 
alum. felgi Borbet 15*. -18.600 zł. Złotoryja, tel. 076/878-12-07 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, centr. 
zamek, wspomaganie kier., sprowadzony z Niemiec, stan techn. 
b. dobry, • 14.500 zl. Żary, tel. 0605/59-03-89 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, - 12.500 zl. Bogatynia, tel. 
075/648-01-60
OPEL ASTRA GLS, 1992/93 r„ 121 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, ABS, welurowa tapicerka, w kraju od miesiąca, -12.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0608/67-08-26 
OPELASTRA, 1992/93 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, RM + 6 głośników, reguł. wys. 
mocowania pasów, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, 
sprowadzony w całości, nie eksploatowany w kraju, zadbany, 
garażowany, stan idealny, - 11.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-05-70,0601/57-32-58
OPELASTRA KOMBI, 1992/93 r., 160 tys. km, 1700 ccm, die
sel, czerwony, wspomaganie, el. reg. reflektory, bez wypadku, 
RO Blaupunkt, w kraju od 6 mies, • 15.400 zł. Brzeg, tel. 
077/469-70-89,0608/77-04-68
OPELASTRA SEDAN, 1992/93 r., 100 tys. km, 1800 ccm, sza
ry metalic, katalizator, stan b. dobry, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie kier, immobilizer, el. reguł, lusterka, lampy, ob
rotomierz, szyberdach, radioodtwarzacz, dzielona tylna kana
pa, • 15.500 zł. Jawor, tel. 076/870-09-99 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 1600 ccm, czerwony, w kraju 6 mie- < 
sięcy, ospoilerowany, ciemne szyby, sportowa kierownica, •
13.000 zł. Lubomierz, tel. 0502/04-17-91 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 115 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, Pb/, 
szary metalic, 5-drzwiowy, obrotomierz, immobilizer, szyberdach 
(oryginalny), el. reg. reflektory, RM Opel (oryginalny), I właści
ciel w kraju, zadbany, sprowadzony w całości, kompl. dokumen
tacja, • 12.800 zł lub zamienię na inny. Rawicz, tel. 
065/546-35-33,0603/68-79-10
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 103 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, kolor mysi metalic, CD, ABS, centr. zamek, wspomaga- 

- nie, el. otw. szyby, obrotomierz, welurowa tapicerka, RM, w kra
ju od 3 dni, przegląd tech., bez wypadku, - 15.800 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-45-81,546-20-56 po 
godz. 20,0606/71-03-52
OPEL ASTRA GLS, 1992/93 r., 109 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
perłowobordowy metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, wspoma
ganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, RM, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, w kraju od 2 dni, stan idealny, po 
przeglądzie, tłumaczenia, • 14.400 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76,0604/26-53-15 
OPELASTRA, 1992/93 r., 81 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perło
wobordowy metalic, w kraju od 2 dni, 5-drzwiowy, bez wypad
ku, oryg. radio, welurowa tapicerka, po przeglądzie polskim i 
niemieckim, książka serwisowa, el. reg. reflektory, stan ideal
ny, - 14.000 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04

immobilizer, RM, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -.14.200 zł. Gło
gów, teł: 076/834-74-74 ‘ m 9 r
OPEL ASTRA GL, SEDAN, 1993 r., biały, katalizato>, RO Blau
punkt, alarm, - 15.500 zł. Jawor, tel. 076/871-01-41 
OPELASTRA KOMBI, 1993r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesef, 
jasnoniebieski, sprowadzony w całości, w kraju od 6 mies., za
dbany, - 14.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86, 
0601/45-99-84
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 158 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, relingi, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, oryg. RM, kubełkowe fotele, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, -14.800 zl. Kępno, teł. 0603/09-70-66 
OPEL ASTRA GSi, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, ciemnonie
bieski metalic, ABS, komputer, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, szyberdachr obniżony, ospoilerowa
ny, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, stan b. dobry, - 15.000 zl. 
Lubań, tel. 075/721-35-26
OPEL ASTRA CABRIO, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ABS, 4 el. otw. szyby, wspomaganie, sprowa
dzony w całości, - 21.000 zł. Lwówek Śl., tel. 075/782-58-53, 
075/782-29-99
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r, 140 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
bordowy, bezwypadku, do sprowadzenia z Niemiec - 4.500 DEM. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-75,0607/30-64-13 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 116tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, radiood
twarzacz, miesiąc w kraju, zarejestrowany, ks. serwisowa, -
15.800 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 
0501/22-10-43
OPELASTRA SEDAN, 1993 r., 11 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
TDi, bordowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, - 16.900 zl. Rawicz, tel. 065/545-45-51, 
0609/37-02-84

E L E K T R Y K A  i  M E C H A N I K A  
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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

OPELASTRA GT, 1993 r., 1800 ccm, etylina, biały, el. otw. szy
by, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, szyberdach, wspoma
ganie, RO, • 14.300 zł. Twardogóra, tel. 0601/76-12-77 : 
OPELASTRA, 1993 r., 115 tys. km, 1389 ccm, El, niebieski,
3-drzwiowy, katalizator, regulacja świateł, dzielona kanapa, RO 
i 6 głośników, hak, garażowany, przegląd do 2002 r., nowe za
wieszenie, -12.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-65-22 
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 96 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
granatowo-perłowy, eco-tech, 136 KM, komputer, ABS, pod. 
powietrzna, servo, centr. zamek, alum. felgi, nowy wydech spor
towy, kubełkowe fotele, ospoilerowany fabrycznie. I właściciel 
w kraju, stan b. dobry, -17.700 zl. Wrocław, tel. 071/336-22-38, 
0604/32-55-87
OPELASTRA SEDAN, 1993r„ 122 tys. km, 1400 ccm, szary, 
katalizator, oznakowany, Mul-T-Lock, kupiony w salonie w Zie
lonej Górze, bez wypadku, radio, komplet opon zimowych i let
nich, dzielona tylna kanapa, garażowany, • 15.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0601/78-98-66
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, wspomaganie, 
centr. zamek, RO, bez wypadku, • 12.800 zł. Żagań, tel. 
068/477-65-65,0605/67-07-70
OPELASTRA GL, 1993 r, 103 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, bez wypadku, szyberdach, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, serwisowany, napinacze 
pasów, zadbany, w kr aj u,od tygodnia, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, - 13.900 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej* Żary, tel. 
068/470-18-12,0503/03-40-92
OPELASTRA KOMBI, 1993/94 r, 170tys. km, 1700 ccm, TDi, 
perłowoniebieski metalic, serwo, RM, relingi dachowe, centr. 
zamek, szyberdach, obrotomierz, silnik Isuzu, sprowadzony z 
Niemiec w 05.2001 r., bez wypadku, książka serwisowa, stan 
idealny, - 17.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 160 tys. km, 1700 ccm, TDI, perto- 
wogranatowy, wspomaganie kier., obrotomierz, kubełkowe fo-

OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 135 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
perlowogranatowy, sprowadzony w całości, RO Philips + 6 gło
śników, el. reg. reflektory, alarm, centr. zamek, relingi dacho
we, garażowany, I właściciel, nowe opony i amortyzatory, prze
gląd do 03.2002 r., stan b. dobry, - 16.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-03-52 lub, 0604/14-16-85 
OPEL ASTRA, 1994 r., 89 tys.1 km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, szyberdach, poduszka pow., RO + głośniki, alarm + 
pilot, napinacze pasów, dodatkowe światło .stop", dzielona tyl
na kanapa, fotel podnoszony na korbkę, zadbana tapicerka, stan 
b. dobry, • 16.100 zł. Wrocław, tel. 322^83-51 po godz. 20, 
0501/84-81-52
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 90 tys. km,'1700 ccm, TDI, czer
wony, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, alarm, szy
berdach, poduszka powielrzna, radio, książka serwisowa, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, siedzenia profilowane, sil
nik Isuzu, - 22.500 zł. WTocław, tel. 0601/73-20-89 
OPEL ASTRA, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo- 
zielony, 3-drzwiowy, 100 KM, centr. zamek, wspomaganie kier., 
poduszka pow., ciemne szyby tylne, radio, -14.900 zl. Zielona 
Góra, tel. 068/327-81-74,0606/96-56-62 
OPELASTRA, 1994/95 r„ 121 tys. km, 1700 ccm, turbo D, bia
ły, 2 poduszki pow., wspomaganie, immobilizer, oryginalny RM, 
książka serwisowa, I właściciel w kraju, 3-drzwiowy, garażowa
ny, sprowadzony z Niemiec w całości 09.2000 r, - 20.500 zł. 
Bogatynia, tel. 075/774-14-54
OPEL ASTRA, 19 4̂/95 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., szyberdach, 
el. reguł, reflektory, sprowadzony w całości w styczniu 2001 r„ 
pełna dokumentacja, - 14.700 zi. Bolków, tel. 0603/08-04-75 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r„ 135 tys. km, 1700 ccm, TDi; 
Isuzu, biały, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
ABS, RM ♦ 6 głośników, 5-drzwiowy, rok w kraju, sprowadzony 
w całości, serwisowany, zadbany, stan idealny, nowe opony, el. 
otw. szyby, - 20.200 zł. Nysa, tel. 077/431-00-85,0606/34-90-54 
OPELASTRA KOMBI, 1994/95 r., 120 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, biały, I właściciel w Polsce, ABS, silnik Isuzu, relingi dacho
we, poduszka pow., szyberdach, RM, wspomaganie, roleta ba
gażnika, hak, -18.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-27-06 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r„ 200 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, granatowy metalic, intercoołer, centralny zamek, alarm + pi
lot, 2 poduszki powietrzne, RO ♦ 6 głośników, relingi dachowe,
4 koła zimowe, przegroda, - 21.500 zł. Opole, tel. 077/454-06-35 
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 r„ 134 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
benzyna, fioletowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
serwo, el. otw. szyby, RO, el. reg. reflektory, centr. zameik, auto 
stoi w Niemczech, - 21.000 zł. Oława, tel. 071/313-49-99, 
0605/40-31-38
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 71 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, poduszka pow., wspomaganie, 
centr. zamek, podgrzewane fotele, welurowa tapicerka, relingi - 
dachowe, roleta, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -
19.300 zi. Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
OPELASTRA, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, - 17.500 zł. Syców, tel. 062/785-17-05,0608/05-30-70 
OPEL ASTRA, 1995 r., 90 tys. km, 1700 ccm, TDi, niebieski, 
centr. zamek, szyberdach, poduszka pow., RO, wspomaganie, 
el. otw. szyby, • 20.500 zł. Krobia, tel. 065/571-22-97 
OPELASTRA, 1995r., 151 tys. km, 1700 ccm, turbo D, biały, 
szyberdach, 2 pod. powietrzne, oryg. radio, obrotomierz, sprow. 
w całości, zadbany, -18.000 zł. Krzeszów, tel. 075/746-15-60 
OPEL ASTRA, 1995 r., 1700 ccm, TDi Isuzu, grafitowy metalic, 
dużo dodatków, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, stan ide
alny, - 21.800 zł. Leszno, tel. 0604/72-45-88 
OPEL ASTRA GL, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, I właściciel, RO, szyberdach, centr. zamek, immobilizer, 
wspomaganie kier., poduszka pow., welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, -17.000 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 150 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
biały, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. zamek, relin
gi, szyberdach, RM, roleta, ciemne tylne lampy, - 16.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-36,0602/53-17-02 
OPELASTRA KOMBI. 1995 r., 148 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, - 21.500 zl. Nowogród Bobrzański, tel. 068/327-63-77 
OPEL ASTRA, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek + pilot alarm, Mul-T-Lock, immobilizer,
2 poduszki powietrzne, • 17.200 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-35-84,0502/41-01-17
OPEL ASTRA SPORT, 1995 r„ 1600 ccm, 16V, ecotech klima
tyzacja, ABS, pod. powietrzna, wspomaganie kierownicy, fotele 
kubełkowe, centr. zamek, el. reg. lusterka, serwisowany, - 23.500 
zł. Prudnik, tel. 077/436-19-81
OPEL ASTRA, 1995 r., 143 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic,
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OPEL ASTRA GT, 1992/93 r„ 128 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, RM. obrotomierz, el. reg. reflektory, wyłącz
nik zapłonu, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, dzielona 
tylna kanapa, alum. felgi, I właściciel w kraju, stan b. dobry, -
16.000 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-26, 
0606/32-06-40
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
hak, halogeny, roleta, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomizer, ra
dioodtwarzacz Blaupunkt, sprowadzony w całości, garażowa
ny, stan b. dobry, serwisowany, w kraju od roku, bez wypadku, •
14.500 zł lub zamienię na Opla Combo, Skodę. Szprotawa, teł. 
068/376-43-21
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, termometr zewn., 
5-biegowy, nieeksploatowany w kraju, kompl. dokumentacja, 
możliwe raty, - 12.900 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
071/312-18-87,0607/40-20-17
OPELASTRA KOMBI, 1992/93 r„ 92 tys. km, 1400 ccm. benzy- 

. na, bordowy, szyberdach, roleta, immobilizer, RO Kenwood, kpi. 
dokumentacja, zadbany - 13.600 zł, możliwe raty przez komis 
lub zamienię na Corsę, Ibizę, dopłacę. Wrocław, tel. 367-06-39, 
0501/29-92-63
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk szyberdach, 
wspomaganie, alum. felgi Borbet 15’ , RO, kubełkowe fotele, 
skóra, kpl.-opon zimowych, w kraju od 3 dni, -14.500 zi. Choj
nów. tel. 076/819-62-27.0602/66-79-96,0604/08-56-65 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 153 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, radio,ro
leta, relingi dachowe, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan 
b. dobry, • 13.800 zł. Jasień, tel. 068/371-07-30 
OPELASTRA, 1993 r., 70 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektr. otw. szyby i 
reg. lusterka, komputer pokładowy, 100 KM, -17.400 zł. Krzyc
ko, tel. 065/533-17-66
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 86 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, 4-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, bez wypad
ku, -14.800 zl. Syców, tel. 062/785-35-30,0606/37-88-48 
O  OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 144 tys. km, 1600 

ccm, wtrysk, biały, alarm, radioodtwarzacz, hak, 
miernik temperatury zewn. i wewn., 4 kpi. dobre 
koła zimowe, nowy układ wydechowy, kpi. roz
rząd i zawieszenie, I właściciel, -13.500 zł. Wro
cław, ul. Januszowicka 28, tel. 071/367-74-48, 
0607/20-68-29 02026341

O  OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 1400 ccm, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, bezwypadku, -15.900 
zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87025601

OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 114 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, relingi dacho
we, książka serwisowa, • 17.000 zł. Bolesławiec, tei. 
0608/67-08-26
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, ciemnogranatowy 
metalic, 2-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, poduszka pow., 
spoiler, RM, zadbany, na białych tablicach - 3.400 DEM ♦ cło. 
Brody, tel. 068/371-81-86
OPELASTRA, 1993 r., 200 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy. stan silnika i blacharki b. dobry, 
centr. zamek z pilotem, relingi dachowe, pilne, -13.500 zł. Gać, 
gm. Oława, tel. 071/313-15-77,0601/83-61-02 
OPEL ASTRA, 1993 r., 139 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, wspomaganie, ABS, szyberdach, poduszka pow., hak,

tele, dodatkowe światło .stop*, RO + głośniki, po wymianie pa
ska rozrządu, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan silnika ide
alny, -17,300 zi. Niemcza, tel. 074/837-68-26 
OPELASTRA KOMBI, 1993/94 r„ 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowoniebieski metalic, centr. zamek, wspomaganie, obroto
mierz, roleta, w kraju od 3 dni, bez wypadku, welurowa tapicer
ka, el. reg. reflektory, przegląd techn, • 15.800 zi (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-45-81, 546-20-56 po 
godz. 20,0606/71-03-52
OPEL ASTRA, 1993/94 r„ 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perło- 
wosrebrny metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie, 
szyberdach, RM, el. reg. reflektory, lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, w kraju od 2 dni, stan idealny, po przeglądzie, 
tłumaczenia, - 14.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
teł. 065/546-52-76,0605/40-95-94 
OPEL ASTRA CL, 1993/941., 151 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
perłowobordowy metalic, stan idealny, zadbana tapicerka, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, sprowadzony w całości, w kraju 
od 6 mies., 5-biegowy, oszczędny, szyberdach, el. reg. reflek
tory, - 13.600 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/372-47-88 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm, Si, tur
kusowy metalic, 100 KM, ABS, wspomaganie, poduszka pow., 
centr. zamek, szyberdach, radio, alarm, roleta, relingi dacho
we, alum. felgi, stan b. dobry, - 18.500 zl. Jasień, tel. 
068/371-07-30
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, centr. za
mek, wspomaganie, stan b. dobry, 3-drzwiowy, zadbany, -13.900 
zł lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r„ 120tys. km, 1600ccm. niebie
ski metalic, relingi dachowe, roleta, szyberdach, wspomaganie, 
radio, poduszka pow., bez wypadku, stan b. dobry, -15.700 zl. 
Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
O  OPEL ASTRA SEDAN, 1994 r., 70 tys. km, 1600 

ccm, Si, srebrny metalic, 100 KM, poduszka pow., 
książka serwisowa, radio, klimatyzacja, automa
tic, stan idealny, aluminiowe felgi, spoiler, bez 
wypadku, ABS, w kraju od 2 dni, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, możliwe raty, • 18.800 
z ł.., tel. 063/572-24-74,0607/38-00-09 01031891 

O  OPEL ASTRA GSI, 1994 r., niebieski metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, 
- 15.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87025771

OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r, 160 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
czarny metalic, silnik Isuzu, bogate wyposażenie, alum. felgi, -
20.000 zł. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/36-01-64 
OPEL ASTRA CABRIO BERTONE, 1994 r., 70 tys. km, 2000 
ccm, turkusowy metalic, 4 el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, c. 
zamek, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, spor
towe siedzenia, sprowadzony z Niemiec, faktura VAT, po prze
glądzie technicznym, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, •
19.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25.0603/69-19-06 
OPELASTRA, 1994 r., 119 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, sprowadzony, bez wypadku, centralny zamek, wspo
maganie kier., poduszka pow., szyberdach, 5-drzwiowy, -16.800 
zl. Lwówek Śląski, tei. 075/647-72-74,0604/05-88-37 
OPELASTRA, 1994 r., 96 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., alum. felgi, 
szyberdach, poduszka pow., ei. reg. reflektory, skórzana kier., 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, obrotomierz, bez wy
padku, RO, zadbany, garażowany, -17.200 zl. Ostrzeszów, tel. 
0600/57-26-40
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sedan, 100 KM, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, kom
plet opon zimowych, bez wypadku, poduszka powietrzna, cen
tralny zamek, wspomaganie kierownicy, blokada skrzyni bie
gów, immobilizer, serwisowany, halogeny, relingi dachowe, RO, 
stan b. dobry, - 18.900 zl. Świebodzin, tel. 0604/97-93-43 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, II właściciel w kraju, ABS, wspom. kierownicy, silnik 
wzmocniony, centralny zamek, szyberdach, relingi dachowe, 
immobilizer, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, poduszka 
powietrzna, oryg. lakier, sprowadzony w całości w 06.2000 r, -
20.900 zi lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/665-23-36, 
0608/57-73-74
OPEL ASTRA CARAVAN, 1995 r., 115 tys. km, 1600 ccm, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, szyberdach, RM, I właściciel, garażowany, -19.500 zł. Wie
lichowo. tel. 061/443-31-93,0601/80-61-63 
OPEL ASTRA KOMBI. 1995T, 112tys. km, 1700ccm, TDi, bia
ły, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, wspomaganie, RMrre- 
lingi, roleta, sprowadzony 05.2001 r., oclony, po przeglądzie, 
bez wypadku, książka serwisowa, stan idealny, - 19.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/351-83-43
OPEL ASTRA, 1995 r., 77 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary 
metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., szyberdach, alum. 
felgi, w kraju od 3 miesięcy, - 15.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/51-59-40
OPELASTRA, 1995/96 r., 16 tys. km, 1400 ccm,niebieski me
talic, szyberdach, RO, alum. felgi, książka serwisowa, -19.500 
zł. Lwówek Śląski, tel, 075/782-29-44 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995/96 r„ 87 tys: km, 1700 ccm, TDi, 
czerwony, sprowadzony w całości, w kraju od 2 dni, bez wypad
ku, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, szyberdach, relingi dachowe, roleta, kpi. dokumen
tacja, RM, - 21.900 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, szyberdach, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, RO, kubełko
we fotele, alarm, atrakcyjny wygląd, - 25.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-24-61,0606/48-30-41
OPEL ASTRA, 1995/96 r., 57 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, centr. zamek, RO, wspomaganie, 
serwisowany, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-38-45,
349-11-27
OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V, Ecotec, czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, relingi 
dachowe, - 21.500 zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
O  OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1400 ccm, chabro

wy metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwi
sowany, I właściciel, poduszka powietrzna, relingi 
dachowe, roleta, centralny zamek, immobilizer, 
alarm, welurowa tapicerka, stan idealny, - 22.900 
zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01032121

OPELASTRA, 1996 r„ 105 tys. km, 1600ccm 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, halogeny, spoiler, immobilizer, bezwypad
ku, w kraju od 2 tygodni, - 23.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
0502/14-53-80
OPEL ASTRA SEDAN. 1996r., 59 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centr. zamek, immobilizer, pod. powietrzna, -
22.000 zł. Kalisz, tel. 062/752-81-19 
OPELASTRA SEDAN, 1996 r., 80tys. km, 1400 ccm, MPi, zie
lony metalic, 82 KM, kupiony w salonie, oryg. lakier, pod. po
wietrzna, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, RO, obrotomierz,
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dzielona .tylna kanapa, 4 zagłówki, listwy boczne, halogeny, 
oznakowany, garażowany, stan b. dobry, • 23.500 zł lub zamie
nię. Legnica, tel. 076/850-62-64 lub, 0606/13-93-48 
OPELASTRA SEDAN, 1996r., 55 tys. km, 1600ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie, welurowa tapicerka, ABS, el. reg. 
szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek * pilot, 
garażowany, stan b. dobry, • 23.000 zł. Milicz, tel. 0608/01-82-05 
OPELASTRA KOMBI, 1996r„ 106tys. km, 1700 ccm, TDi, bia
ły, stan b. dobry, immobilizer, hak, RO, relingi dachowe, wspo
maganie, pokrowce, - 19.500 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-66-96
OPELASTRA, 1996 r„ 79 tys. km, 1700 ccm, TDS, złoty meta
lic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, szyberdach, 
pod. powietrzna, RM, I właściciel, garażowany, - 23.000 zł. tel. 
065/518-64-19,0603/27-93-04
OPELASTRA TDS, 1996 r., 63 tys. km, 1700ccm, turboDnowe 
opony, 5-drzwiowy, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaga
nie, poduszka pow., alum. felgi, welurowa tapicerka, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, dzielona tylna kana
pa, RM, - 24.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-80-52, 
0602/70-15-45
OPEL ASTRA, 1996 r„ 78 tys. km, 1700 ccm, bordowy metalic, 
TDS, el. otw. szyby, centralny zamek, wspom. kierownicy, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, halogeny, kpi. dokumentacja, oclony, 
sprowadzony w całości w 04.2001 r, - 23.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/843-48-68,0608/09-35-59
OPEL ASTRA, 1996 r., 57 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, hatchback, 
5-drzwiowy, RO Philips ♦ 6 głośn., klimatyzacja, 2 pod. pow., el. 
wys. antena, wspomaganie, filtr pyłkowy, obrotomierz, reg. fo
tel kierowcy, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, immobilizer, alarm 
♦ pilot, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-67-40 po godz. 17 
OPELASTRA TDS, 1996/97 r., 98 tys. km, 1700 ccm, czerwo
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, ABS, 2 pod. po
wietrzne, kubełkowe fotele, RM, w kraju od miesiąca, - 21.900 
zł. Borów. tel. 071/393-30-40
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 63 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, alarm, immobilizer, poduszka, centr. zamek, - 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/49-42-35
OPELASTRA KOMBI, 1997 r„ 56 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 GL, 1997 r., 1600 ccm, złoty metalic, inst gazo
wa, kpi. dokumentacja, wspomaganie, ABS, poduszka pow., 
welurowa tapicerka. kubełkowe fotele, halogeny, RM Blaupunkt, 
alum. felgi, stan b. dobry, - 20.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/854-78-08,0602/36-07-03
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 105 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, relingi, klimatyzacja, wspomaganie, serwo, 
RM, centr. zamek, el. reg. świateł i lusterek, welurowa tapicer
ka - 7.100 DEM ♦ cło (5.500 zł). Lubań, tel. 075/646-38-10, 
0604/81-51-93
OPEL ASTRA, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
sedan, peina dokumentacja, ABS, wspomaganie kierownicy, 2 
poduszki powietrzne, klimatyzacja, automatic, halogeny, welu
rowa tapicerka, oryginalne radio i głośniki, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, immobilizer, dodatkowy komplet opon zimo
wych, • 24.000 zł. Bolesławiec, tei. 075/734-26-98 po godz. 21, 
0502/33-73-36,0602/57-08-48
OPELASTRA, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, central
ny zamek, wspomaganie kier., szyberdach ei. regulowany, ra
dio firmowe, filtr przeciwpyłowy, el. reg. reflektory, stan b. do
bry, - 22.999 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-17-37 
OPEL ASTRA, 1997 r., 80 tys. km, 1700 ccm, turbo D, granato
wy, centr. zamek, wspomaganie kier., RM, poduszka pow, -
24.500 zł. Gostyń, tel. 0601/73-00-09
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r., 54 tys. km, 1598 ccm. bordowy 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, klimatyza
cja, roleta, relingi dachowe, automatic, poduszka pow, - 24.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-94-43 
OPELASTRA, 1997 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
alarm, centralny zamek, RM, II właściciel, kupiony w salonie, -
19.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/59-20-72 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 43 tys. km. 1600 ccm, bordowy 
metalic, ABS, klimatyzacją 2 poduszki powietrzne, elektryka, 
hak, halogeny, weiur, relingi, roleta, radioodtwarzacz, - 27.800 
zł. Kępno, tel. 062/781-82-04
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 76 tys. km, 1700 ccm, tds. perło- 
wozielony, centr. zamek, wspomaganie, relingi dachowe, el. otw. 
szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, immobilizer, blokada 
zapłonu, alum. felgi, poduszka pow., halogeny, welurowa tapi
cerka, w kraju od 1.5 roku, zadbany, - 27.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-89-03,0603/54-86-98
OPEL ĄSTRA KOMBI, 1997 r., 83 tys. km, 1700 ccm. turbo D. 
biały, nowy akumulator, centr. zamek, relingi dachowe, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, • 26.500 zi. Lu
bin. tel. 0601/58-81-98
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 59 tys. km, 1600 ccm, 16V, zie-* 
lony metalic, I właściciel, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. 
zamek, relingi dachowe, wspomaganie, RM Blaupunkt z RDS, 
stan idealny, • 25.700 zl. Lwówek śląski, tel. 075/782-24-57 
OPEL ASTRA, 1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
kupiony w salonie, bez wypadku, I właściciel, garażowany, -
21.000 zł. Łagów, gm. Zgorzelec, tei. 075/771-56-38
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r., 36 tys. km, 1400 ccm, zloty 
metalic, poduszka pow., wspomaganie kier., centr. zamek, im
mobilizer, termometr zewn., zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, udokumentowany przebieg, w kraju od 2 mies, • 22.700 
zl. Oleśnica, teł. 071/398-55-65,0603/88-88-90 
OPELASTRA, 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemnozie
lony metalic, 100 KM, 3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 
pod. powietrzna, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. 
dokumentacja, I właściciel, garażowany, przegląd do 2002 r., 
zadbany, - 24.500 zł. Srowidza k. Jawora, tel. 076/871-82-95, 
0604/24-44-89
OPELASTRA SEDAN, 1997 r., 47 tys. km, 1400 ccm. metalic, 
immobilizer, alarm, poduszka pow., serwisowany, I właściciel, -
22.000 zł. WTocław, tel. 0603/771-17-75
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 116tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centralny zamek, el.szyberdach,
2 x poduszka, relingi, dzielona kanapa, roleta, siatka bagażo
wa, - 23.500 zl. Wschowa, tel. 065/540-42-21 
OPELASTRA, 1997 r., 39 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 2 
poduszki powietrzne, napinacze pasów, el. szyberdach, ABS, 
5-drzwiowy, radioodtwarzacz *  4 głośniki, centralny zamek, 
wspomaganie kier, - 22.000 zł. Wschowa, tel. 0601/59-58-64 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 16V, czerwony, I właściciel, ku
piony w salonie, ABS, po lakierowaniu, poduszka pow., relingi 
dachowe, alarm + 2 piloty, stan idealny, • 26.300 zl lub zamie
nię na tańszy, (możliwe raty). Zloty Stok, tel. 074/817-50-01, 
0604/17-92-85
OPELASTRA, 1997/98 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, I właściciel, klimaty
zacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, serwisowany, szy
berdach, wspomaganie, centr. zamek, garażowany, stan b. do
bry, - 25.400 zł. Lubin, tel. 076/843-63-97,0604/31-97-03 
OPELASTRA KOMBI, 1997/98 r., 53 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
Ecotec, biały, 90 KM, kupiony w salonie, ABS, wspomaganie, 
poduszka pow, RM, hak, relingi dachowe, alarm, immobilizer, 
centr. zamek ♦2  piloty, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, - 24.800 
zi lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 0606/50-82-16 
OPELASTRA CDX, 1997/98 r„ 58 tys. km, 1600 ccm, MPi, atra
mentowy metalic, klimatyzacja, RM z RDS-em. 2 pod. powietrz
ne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, termometr, 
wszystkie el. dodatki, nowe opony, 4 zagłówki, welurowa tapi
cerka, napinacze pasów, I właściciel, bez wypadku, w kraju od
3 dni, opłacone cło i podatek, - 24.500 zł. Sobótka, tel. 
071/390-31-69 po godz. 18,0604/29-95-43 
OPELASTRA, 1997/98 r., 94 tys. km, 1700 ccm, turbo D, biały, 
intercoołer, 3-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
berdach, wspomaganie kierownicy, I właściciel w Polsce, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 26.500 zl. 
Wrocław, tel. 0502/41-11-91,071/328-05-99 do godz. 15
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Oferta samochodów używanych tel. 351 03 72 
szczegółowy opis + zdiecia: www.carcenter.Qratka.pl:
Opel Corsa 1,4 1996 niebieski 19.500 zł
Opel Corsa 1,2 2000 zielony 38.900 zł
Opel Astra I11,4 S 2000 srebrny 42.900 zł
Opel Astra Cl. 1,6 S 2000 srebrny 38.000 zł
Opel Astra 1,4 S 1995 szampański 20.000 zł
Opel Astra 1,8 HB 1992 niebieski met. 14.500 zł
Opel Astra 1,4 S 1994 > 'b o fd ip s > M : r * i£ ? 9 9 z ł
Opel Omega B 2,5TD 1996 -< is e s o o z ł
Polonez Caro 1,6 __ 1994 bordowy met zł
VW Golf 1,8 GAZ
P r z y jm u je m y  s a n t& ^ & d y i Ąf r o z llc z a n iu l

Wrocław** ---------------- - 0 7 1 / 3 5 8  5 9  0 0filia u l. L e g n ic k a  62 t e l.  071/ 351  0 3  7 2
C / i c e s z  z o b a c z y ć  w ię c e j  -  p n y j d ± !

OPEL ASTRA, 1997/98 r., 100 tys. km, 1400 ccm, biały, po
duszka pow., RO, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0601/58-99-40 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski 
metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, pełne wyposaże
nie elektr., 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, alarm, 5-drzwiowy, 
immobilizer, - 34.500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-28-38, 
0607/45-16-73
OPEL ASTRA II ELEGANCE, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, katalizator, bogate wyposażenie, - 39.000 zł. 
Kalisz, teł. 062/502-90-21,0602/75-87-31 
OPEL ASTRA II. KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, 4 el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ABS, reg. kierownica, relingi dachowe, roleta, wspo
maganie, centr. zamek z pilotem, immobilizer, stan b. dobry, - 
32.800 zł (kupujący nie płaci podatku). Kępno, tel. 0600/15-34-48 
OPEL ASTRA, 1998 r., 35 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, homologacja na 
samochód specjalizowany, 2 pod. powietrzne, RM, alum. felgi 
w kształcie trójkątów, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, • 36.000 
zl. Kobyla Góra, tel. 062/731-63-72

bezp., RO, wspomaganie, • 37.500 zl. Pleszew, tel. 
062/742-18-50
OPELASTRA II KOMBI, 1999 r., 12 tys. km, 1800 ccm, 16V 
klimatyzacja, ABS, ASR, el. otw. szyby, automatic, centr. za
mek, sprowadzony z Niemiec, - 39.900 zł. Świeżawa, tel. 
0606/81-66-46
OPELASTRA CLASSIC, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, biały, 
60 KM, garażowany, z salonu, I właściciel, RDS, - 28.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-73-57
OPELASTRA CLASSIC, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V 
Ecotec, granatowy, 4-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie,
2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie kier., 
reflektory przedwmgielne, reg. fotel kierowcy, radioodtwarzacz, 
ciemne szyby, blokada skrzyni biegów, - 34.000 zl. Wtocław, 
tel. 071/364-15-88
OPELASTRA II, 1999 r., 60 tys. km, 160Ó ccm, benzyna, srebr
ny metalic, el. otw. szyby, szyberdach, automatic, 5-drzwiowy, -
34.900 zl. Wschowa, tel. 065/540-15-63,0601/66-14-49 
OPEL ASTRA II, 1999/00 r., 60 tys. km, 2000 ccm, TDi, 16V 
książka serwisowa, centr. zamek z pilotem, relingi dachowe,

felgi 16', po tuningu w Niemczech • 20.500 zł. Kępno, tel. 
062/781-85-53 po godz.21
OPEL CALIBRA, 1992 r., 133 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. reflektory, el. 
reg. i podgrzewane lusterka, alum. felgi, el. otw. szyberdach, 
immobilizer, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, zadbany, 
garażowany, - 17.000 zł. Legnica, tel. 076/862-50-41, 
0606/22-94-73
OPEL CALIBRA, 1992/93 r., 148 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, bez wypadku, 5 dni w kraju, I właściciel, el. otw. szyby, el. 
szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, komputer, centr. zamek, 
sportowy wydech i kierownica, immobilizer, wspomaganie, ob
niżony, RM, 150 KM. stan b. dobry, kpi. dokumentacja, -16.300 
zł. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25,
OPEL CALIBRA, 1992/96 r., 132 tys. km, 2000cem, czerwony, 
ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, alarm, alum. 
felgi 16", welurowa tapicerka, • 16.200 zl. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
OPEL CALIBRA, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, ciemnozielo
ny metalic, bogate wyposażenie, - 19.000 zi. Kalisz, tel. 
062/760-23-46,0605/33-69-33
OPEL CALIBRA, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm, turbo, śliwko
wy, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, 
alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokładowy, klimatyza
cja, I właściciel, kpi. dokumentacja. Wałbrzych, tel. 
074/810-32-05,0609/28-36-85 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0220 www.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL CALIBRA, 1993 r., 99 tys. km, 2000 ccm, kolor śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze pasów, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, 
alum. felgi, sportowy wydech, spoiler, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-83-53,0607/63-28-10
OPEL CALIBRA, 1993 r., 183 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ben
zyna, niebieski, ABS, SRS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, immobilizer, klimatyzacja, automatic, pirotechnicz
ne napinacze pasów, - 18.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-37,0604/61-02-42
OPEL CALIBRA, 1993 r., 144 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABS, alum. felgi, wspom. kierownicy, el. otw. Szyby,., el. reg. 
lusterka i reflektory, -19.500 zł. Walim, tel. 074/845-73-56 
OPEL CORSA, 1979/80 r., 160 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
alarm, RO, • 8.300 zl. Kalisz, tel. 062/769-41-74,0605/33-69-34 
OPEL CORSA, 1984 r., 93 tys. km, 1000 ccm, srebrny metalic, 
garażowany, oryg. lakier, RO, mało używany, stan dobry, • 4.900 
zł. Jemielnica, tel. 077/463-20-92 
OPEL CORSA, 1985 r., 92 tys. km, 1200 ccm, srebrny metalic, 
sportowe zawieszenie, ukl. wydechowy, pasy, fotel, felgi alum. 
7j/13, opony 175/50, dużo dodatków, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, z urzędu celnego, • 6.700 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/36-44-93
OPEL CORSA, 1985/86 r., 1200 ccm, OHC, ciemnozielony 
metalic, 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, 1985/86 r., 107 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, stan b. dobry, nowe klocki ham., nowe amorty
zatory, kpi. dokumentacja, tylna szyba ogrzewana, oszczędny, 
bez wypadku, bez korozji, RO, garażowany, zadbany, nie wy
maga napraw, - 4.400 zł lub zamienię na Fiata 126p. Nysa, tel. 
0603/99-51-84
OPEL CORSA, 1986 r., 150 tys. km,'1000 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, garażowany, zadbany, kpi. dokumentacja, bez wy
padku, - 5.000 zl. Wrocław, tel. 071/326-91 -63 
OPEL CORSA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, kolor wi&niowy,

ny metalic, immobilizer, model przejściowy, bez uszkodzeń i 
korozji, książka serwisowa, zadbany, jasna tapicerka, garażo
wany, do sprowadzenia (stoi prz granicy), zdjęcia do wglądu, 
kpi. dokumentacja, właściciel - pracownik salonu Opla w Niem
czech • 2200 DEM. Bolesławiec, tel. 0608/36-56-73 
OPEL CORSA A, 1993 r„ 108 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, garażowany, RO, hak, 2-drzwiowy, 5-biegowy, komplet 
opon zimowych, -12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-55-47 
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 60 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, stan b. dobry, • 14.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/644-21-82,0604/33-71-61
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 1600 ccm, GSi, ecotec, turkusowy, 
metalic, wspomaganie kier., ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, szyberdach,centr. zamek, alum. felgi, halogeny, kubełkowe 
fotele, ukl. wydechowy Remus, ospoilerowany, sportowe peda
ły i kierownica, oclony w całości, • 14.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 1400 ccm 5-drzwiowy, el. otw. szy
by, centralny zamek, pełna dokumentacja, - 14.400 zł. Nysa, 
tel. 0602/68-80-66
OPEL CORSA, 1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, RM + 6 głośników, kubełkowe fotele, dzielona tylna 
kanapa, 3-drzwiowy, pełna dokumentacja, - 16.500 zł lub za
mienię. Jelenia Góra, tel. 0501/05-33-12 
OPEL CORSA SPORT, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
czarny, el. otw. szyby, klimatyzacja, ABS, kubełkowe fotele, 
wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, immobilizer, RM, 
stan b. dobry, • 15.200 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
OPEL CORSA, 1994 r., 1200 ccm, benzyna, fioletowy, 5-biego
wy, 3-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, alarm, nowe pokrow
ce, szerokie opony, ciemne lampy i szyby, z atestem, skręcane 
progi, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 15.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-22-10,0607/42-00-45
OPEL CORSA, 1994 r., 120 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, - 15.000 zł. Poniec, woj. 
leszczyńskie, tel. 0606/75-60-99
OPEL CORSA B, 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm. benzyna, fiole
towy metalic, poduszka pow., szyberdach, alum. felgi, RM, we
lurowa tapicerka, -15.800 zł. Syców, tel. 062/785-29-23 
OPEL CORSA B, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, ABS, wspomaganie, immobilizer, termometr zewn., 5-bie- 
gowy, możliwe raty, nieeksploatowany w kraju, kompl. dokumen
tacja, • 14.900 zl lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 
0607/40-20-17
OPEL CORSA, 1994/95 r., 75 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czer
wony, sprowadzony w całości, szyberdach, welurowa tapicer
ka, dzielone tylne siedzenia, - 15.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-23-13
OPEL CORSA KOMBI, 1995 r., 63 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, immobilizer, 3-drzwio
wy, optycznie wersja sportowa, -18.500 zł lub zamienię. Konin, 
tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
OPEL CORSA, 1995 r., 55 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer fabryczny, RM +. 6 
głośników, I właściciel w kraju, • 17.500 zł. Jawor, tel. 
0607/52-42-^6
OPEL CORSA,'1995 r., 77 tys. km, 1200 ccm sprowadzony w 
całości, I właściciel, 2 pod. powietrzne, oryginalny RO, termo
metr, bez wypadku, stan b. dobry, - 15.600 zł. Lubin, tel. 
076/846-95-64,0601/79-97-87
OPEL CORSA B, 1995 r., 106 tys. km, 1400 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, spoiler, wspomaganie kier., centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, .* kpi. opon zimowych, garażo
wany, -17.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-11-25,0602/34-86-66 
OPEL CORSA, 1995 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek,

cerka, sportowy tłumik i inne dodatki, stan idealny, • 18.900 zł. 
Bogatynia, tel. 0608/85-24-15
OPEL CORSA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, ECOTEC, 16V. 
perłowowiśniowy metalic, 5:-drzwiowy, centr. zamek, wspoma
ganie, poduszka pow. kierowcy, immobilizer, welurowa tapicer
ka, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, RO Blaupunkt 
(kodowany), • 19.800 zl. Głogów, tel. 076/834-9f-90 
OPEL CORSA. 1996 r., 83 tys. km, 1400 ccm, 16V benzyna, 
granatowy, ecotec, 3-drzwiowy, szyberdach, opony zimowe, 
radio, aluminiowe felgi, katalizator, - 19.800 zl. Głuchołazy, tel. 
077/439-11-98
OPEL CORSA, 1996 r., 80 tys. km, 1500 ccm, turbo D Isuzu, 
perłowofioletowy, radioodtwarzacz, centralny zamek, wspoma
ganie kier., dzielona tylna kanapa, w kraju od roku, - 20.800 zl. 
Leszno, tel. 065/525-76-24,0503/08-56-55 
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 16.300 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
OPEL CORSA, 1996 r., 76 tys. km, 1400 ccm, biały, I właści
ciel, kupiony w salonie, faktura zakupu, stan b. dobry, -15.900 
Zł. Oława, tel. 071/313-44-29
OPEL CORSA, 1996 r., 102 tys. km, 1700 ccm, diesel, granato
wy metalic, wspomaganie, immobilizer, RM, 3-drzwiowy, -21.000 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 0605/41-33-74 
OPEL CORSA, 1996/97 r., 63 tys. km, 1200 ccm, biały, 2 po
duszki powietrzne, RM Blaupunkt, bez wypadku, zadbany, -
16.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-27-41 
OPEL CORSA B, 1997 r., 55 tys. km, 1000 ccm, 12V, ECOTEC, 
niebieski metalic, I właściciel, książka serwisowa, - 16.900 zl 
(zwolnienie z opłaty skaFb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
OPEL CORSA B, 1997 r., 45 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, 3-drzwiowy, 
garażowany,.immobilizer, centr. zamek, 5 zagłówków, kataliza
tor, RO Kenwood, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, -19.600 
zł. Oława, tel. 071/313-27-97
OPEL CORSA, 1997 r., 41 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czarny, 
obrotomierz, immobilizer, termometr zewn, - 17.800 zl (zwol
nienie z opłaty skarb.). Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61 
OPEL CORSA, 1997 r., 1400 ccm, żółty, wsoomaganie, 2 po
duszki powietrzne, alum. felgi, otwierany dach, -18.800 ił. Tu
rek, tel. 063/278-33-33,0602/55-69-26 
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km, niebieski, 3-drzwiowy, centr. 
zamek ♦ pilot, regulacja wys. fotela kierowcy, elektr. regulacja 
świateł, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, RO z rds i 
cd, - 20.500 zł. Osiek, tel. 0600/20-92-33 lub 062/784-34-32 
OPEL CORSA, 1998 r., 48 tys. km, 1000 ccm, Ecotec, czarny, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie, • 23.400 zł. Syców, tel. 062/785-35-30, 
0606/37-88-48
O  OPEL CORSA, 1998 rM 1000 ccm, 12V, zielony (bu

telkowy) met., kupiony w salonie w Polsce, ser
wisowany, I właściciel, immobilizer, centralny za
mek, Mul-T-Lock, stan idealny, • 22.900 zł. „AU- 
TO -PLUS”, Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01032291

OPEL CORSA, 1998 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, szyber
dach, RM, 5-biegowy, książka serwisowa, w kraju 6 miesięcy, 
stan idealny, - 20.500 zł lub zamienię na VW Passata kombi 
albo VW Transportera T4. Bielawa, tel. 0603/22-55-40 
OPEL CORSA B, 1998 r., 60 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwo
ny, wspomaganie, oryginalne radio, stan b. dobry, 3-drzwiowy, 
immobilizer, alarm, - 21.000 zł. Kalisz, tel. 062/757-30-37, 
0502/34-14-94
OPEL CORSA, 1998 r., 31 tyś. km, 1200 ccm, 16V, granatowy
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W-w, ul. Mielczarskiego 66, tel. .345-21-53(59) 
W-w, ul. Legnicka 55, tel. 355-28-94 w.51

OPELASTRA II KOMBI. 1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, ciemnozielony, ABS, RO, centr. zamek + pilot, immobilizer, 
4 pod. powietrzne, roletj, relingi, wspomaganie, alum. felgi, el. 
reg. reflektory, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, - 33.500 zł. 
Łagiewniki, woj. vwocławskie, tel. 0602/39-93-98,071/393-97-96 
OPEL ASTRA, 1998 r., 60 tys. km, 1700 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy, centr. zamek, alarm, radio, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, dzielone tylne sie
dzenia, reguł, fotel kierowcy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 27.800 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-19-67 
OPEL ASTRA, 1998 r., 22 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, poduszka pow., centralny zamek, alarm, immobili
zer, ciemne szyby z atestem, z polskiego salonu, zadbany, •
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-90-36,0502/50-42-31 
OPELASTRA II. 1999 r„ 51 tys. km, 1200 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., ABS, 4 poduszki 
pow., klimatyzacja, RM + 6 głośników, el. reg. lusterka (pod
grzewane), centr. zamek, alarm, immobilizer, kpi. opon zimo
wych, bagażnik na rower, instalacja na subwoofer, - 35.000 zł. 
Polkowice, tel. 0601/37-13-35
OPELASTRA II, 1999 r., 71 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielony 
metalik, I właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, garażowa
ny, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, RO ster. w kierownicy, 2 
poduszki powietrzne, stan idealny, -39.500 zł. Świętoszyn, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/94-60-51

OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 14 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, centr. zamek, el. reg. reflektory, blokada skrzyni biegów, 
5-drzwiowy, książka serwisowa, - 25.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/97-42-85
OPEL ASTRA II, 1999 r., 23 tys. km, 1700 ccm, srebrny meta
lic, TDi, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, obrotomierz, RM, reguł, fotel kierowcy, - 40.800 zł. Żmi
gród, tel. 071/385-33-69,0604/37-67-03 
OPELASTRA II, 1999 r., 25 tys. km, 1800 ccm, ECOTEC, 16V, 
srebrny metalic, wersja sportowa, klimatyzacja, 4 pod. powietrz
ne, ABS, TCS, pełne wyposażenie elektr., komputer pokłado
wy, skórzana tapicerka, alum. felgi 16*. bogate wyposażenie 
dodatkowe, stan idealny, - 42.500 zł. Kondratowicz, tel. 
071/392-64-25.0607/24-98-24
OPEL ASTRA II, 1999 r., 60 tys. km, 1700 ccm, DTL kombi, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, hak, alum. felgi, - 38.500 zł. Leszno, tel., 
0607/49-32-82,065/533-15-32
OPEL ASTRA II, 1999 r.. 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, wersja Comfort, kupiony w salonie, bez wypadku, ga
rażowany, serwisowany, pełne wyposażenie, klimatyzacja, ABS, 
stan idealny, • 39.500 zi. Milicz, tel. 0603/94-60-51 
OPELASTRA II, 1999r., 51 tys. km, 1400 ccm, 16V 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, alarm, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kana
pa, garażowany, • 39.500 zl lub zamienię na tańszy, kupiony w 
salonie, bez wypadku. Namysłów, tel. 077/410-20-62 po 
godz. 15
OPEL ASTRA, 1999 r., 42 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,' 
alarm, centralny zamek ♦ pilot, el. otwierane szyby, halogeny, 
zderzaki w kolorze nadwozia, z salonu, 5-drzwiowy, pełna do
kumentacja, stan idealny, - 27.000 zł. Opole, tel. 077/457-56-56 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 22 tys. km, 1200 ccm, 16V, srebrny 
metalic, Ecotec, ABS, poduszki pow., el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, centralny zamek ♦ pilot, wspomaganie kier., 
5-drzwiowy, książka serwisowa, stan idealny, - 41.000 zł. Opo
le. tel. 077/456-21-40
OPEL ASTRA II. 1999 r., 26 tys. km, 1600 ccm, granatowy, ABS, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek z pilotem, el. otw. szyby, 2 za-

pod. powietrzna, ABS, el. reg. reflektory i lusterka, roleta, wspo
maganie, immobilizer, kpi. dokumentacja, zadbany, stan ideal
ny, - 39.900 zl (kupujący nie płaci podatku) lub zamienię na 
tańszy, do 20.000 zł, Bralin, tel. 062/781-20-77,0608/33-56-17 
OPEL ASTRA SEDAN CLASSIC, 1999/00 r., 40 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, Pb/, granatowy, I właściciel, kupiony w salonie, 
serwisowany, stan b. dobry, zadbany, welurowa tapicerka, el. 
reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, ekonomiczny, immobilizer, -
25.800 zł. Wocław, tel. 0605/54-30-34 
OPEL ASTRA KOMBI, 2000 r., 43 tys. km, 1400 ccm, 16V 90 
KM, srebrny, el. otw. szyby, el. reg! lusterka, wspomaganie, 
poduszka pow. kierowcy, pasażera, siatka metalowa, I właści
ciel, kupiony w salonie, serwisowany, książka serwisowa, gara
żowany, przystosowany jako ciężarówka, rejestr, na 5 osób, 
alarm, - 44.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-22-57,0606/11-77-07 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, perłowograna- 
towy, kombi, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, wspomaganie, relingi, RM, alum. felgi, centr. 
zamek, pilot w kluczyku, roleta + siatka, ks. serwisowa - 45.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39
OPELASTRA II, 2000 r., 17 tys. km, 1600 ccm, 16V, perlowo- 
szary, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., immobilizer, cen-, 
tralny zamek ♦ pilot, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, alu
miniowe felgi, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, RM, peł
na dokumentacja, - 41.000 zł. Strzelin, tel. 0605/34-85-78

OPEL ASTRA II, SPORT, 2000 r., 20 tys. km, 2000 ccm. TDI, 
czarny metalic, ABS, 100 KM, klimatyzacja, wszystkie el. do
datki, CD, alum. felgi 16‘ , nie eksploatowany w kraju, • 49.000 
zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
O  OPEL CALIBRA, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 

16V, błękitny metalic, 150 KM, klimatyzacja, alu
miniowe felgi, pełne wyposażenie elektr., kom
puter, szyberdach, reg. kierownica, bez wypad- 

, ku, ABS, w kraju od 2 dni, stan idealny, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, możliwe raty, •
21.500 zł. tel. 063/572-24-74, 0607/38-00-09 
01031911

OPEL CALIBRA, 1991 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra- 
* natowy metalic, ABS, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, 
el. rag. lusterka, szyby i szyberdach, -13.900 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/642-30-12,0609/52-31-50 
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 zl. 
Zielona Góra, tel. 068/376-30-05
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy metalic, 
wspomaganie kier., el. reg. reflektory, el. szyberdach, el. reguł, 
lusterka (podgrz.), ABS, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, po 
przeglądzie, - 15.900 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-58-38 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 123 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perłowografitowy metalic, bez wypadku, w kraju od 2 dni, ABS, 
centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, RM, alum. felgi, prze
gląd techn, -15.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/545-45-81,546-20-56 po godz. 20, 0606/71-03-52 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 176 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, RM Sony + 4 głośniki, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, 
aluminiowe felgi 16", kpi. kół z oponami zimowymi, sportowa 
kierownica, tłumik Remus, serwisowany, zadbany, atrakcyjny 
wygląd, garażowany, -17.000 zł lub zamienię na diesel, od 1998 
r.. WTocław, tel. 071/364-74-93,0605/76-57-45 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, 16V, czarny metalic, 150 
KM, sprow. w całości, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum.

5-drzwiowy, oryg. lakier, z urzędu celnego, • 7.200 zł. Prusice, 
tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL CORSA, 1987 r., 114 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bor
dowy, II właściciel w Polsce, sprowadzony w całości, stan b. 
dobry, - 5.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-36-58, 
075/755-69-51
OPEL CORSA SKŁADAK, 1988 r., 140 tys. km, 1000 ccm, czer
wony, stan tech. dobry, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, • 6.800 
zł. Radków, tel. 074/871 -24-50
OPEL CORSA, 1989 r., 131 tys. km, 1200 ccm, OHC, czarny, 
garażowany, bez wypadku, nowy ukł. wydechowy, klocki, szczęki 
i tarcze hamulcowe, zadbany, • 8.300 zł. Wrocław, tel. 
071/333-70-33
OPEL CORSA, 1990 r., 230 tys. km, diesel, biały, skórzana ta
picerka, w posiadaniu od 1992 r., ekonomiczny, - 8.700 zł. Wro
cław, tel. 0603/06-60-79
OPEL CORSA GSI, 1990 r., 140 tys. km, 160Ó ccm, czarny 
metalic. 108 KM, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów, 
immobilizer, szyberdach, hak, nowe sprzęgło, opony, akumula
tor, garażowany, stan idealny, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-13-81,0503/06-25-66
OPEL CORSA GSI, 1990/91 r., 105 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
kolor wiśniowy, sportowe zawieszenie i wydech, 5-biegowy, sze
rokie felgi, opony o wym. 175/50/13, wersja sportowa, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, moc silnika 106 KM, ekonomicz
ny • zużycie paliwa ok. 7,5 1/100 km, bez wypadku i korozji, -
7.800 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-95-25, 
0600/69-98-60
OPEL CORSA, 1991 r., 1400 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, na białych tablicach, • 1.-700 zł. Chojnów, tel. 
0600/57-31-65
OPEL CORSA, 1991 r., 85 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, garażowany, nowe amortyzatory, akumulator i tłu
mik, - 8.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0501/55-68-48 
OPEL CORSA SWING, 1991 r., 97 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, RM, Mul-T-Lock, nowe opony, pełna doku
mentacja, w kraju od 1998 r., zadbany, stan techn. b. dobry, -
7.100 zł. Wtocław, tel. 071/359-51-42 
OPEL CORSA, 1991/92 r.. 74 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, perlo- 
wobordowy, sprowadzony w całości, w kraju od 1 dnia, bez wy
padku, el. reg. reflektory, atermiczne szyby, RM, kpi. dokumen
tacja, stan idealny, - 9.200 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL CORSA SWING, 1991/92r„ 43 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
czarny, stan dobry, stan silnika b. dobry, dodatki, trochę drobia
zgów, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-48-68 3 
OPEL CORSA A, 1992 r., 54 tys. km, popielaty metalic, szyber
dach, 4-drzwiowy, radio, stan dobry, - 10.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-34-15 i 0603/70-95-52 - 
OPEL CORSA, 1992 r., 1200 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, -10.500 zi (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41
O  OPEL CORSA, 1992 r., 1400 ccm, niebieski, bez 

wypadku, • 9.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87025871

OPEL CORSA, 1992 r., 85 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer- 
wono-różowy, 3-drzwiowy, 4-biegowy, RO, pełna dokumentacja, 
II właściciel, serwisowany, odcięcie zapł., immobilizer, - 9.500 
zł. Kłodzko, tel. 0603/94-15-03
OPEL CORSA, 1992 r., 86 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, 5-drzwiowy, 
stan idealny, • 9.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 0607/06-07-44, 
0602/63-01-69
OPEL CORSA, 1992/93 r., 1200 ccm, wtrysk, czerwony, bez 
wypadku, tydzień w kraju, serwisowany, książka serwisowa, 
radio, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, -9.300 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-23-97
OPEL CORSA, 1992/93 r., 150 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, w kraju od miesiąca, zadbany, -
10.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-72.0609/26-53-25 
OPEL CORSA, 1992/93 r., 120 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, sza
ry metalic, model przejściowy, sprowadzony w 02.2001 r., zare
jestrowany, książka serwisowa, b. oszczędny, nie wymaga na
praw, ciemne szyby, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania 
pasów, katalizator, rozkładane siedzenia, - 10.500 zł łub za
mienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/362-19-38,0608/89-80-67 
OPEL CORSA, 1993 r., 72 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, oryg. lakier, w kraju 5 dni, oclony w całości, model przej
ściowy, nowa deska rozdz., reguł. wys. mocowania pasów, we
lurowa tapicerka, zadbany, - 9.700 zl. Bobrowice, tel. 
068/391-33-88,0600/43-51-68
OPEL CORSA CITY, 1993 r., 70 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czar-

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 CORŚA, 1995 r., 80 tys. km, 1500 ccm, diesel, czarny, 
5-drzwiowy, RM, stan techn. b. dobry, -18.500 zl. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-61-61,0605/13-31-04

O PEL OM EGA, 1997 r., 124tys.km, 
250 0 ccm , pe łn e  w y p o sa że n ie , t a p ic e r k a  
s k ó rz a n a , św ia t ła  k sen on ow e , a lu m in io w e  
fe lg i 17” , z a k u p io n y  w  sa lo n ie , se rw iso w an y , 
b e zw y p a d k o w y  -4 0 .0 0 0  z ł  OP012461

tel. 068 320 93 46,0-601 78 41 83

OPEL CORSA SPORT, 1995 r„ 97 tys. km. 1400 ccm, 16V, czar
ny, szyberdach, radiOj el. reguł, lusterka, spoiler, centralny za
mek, alarm, • 18.200 zl lub zamienię na większy. Paszowice, 
tel. 076/870-11-47,0604/31-86-42 
OPEL CORSA, 1995/96 r., 57 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bia
ły, centr. zamek, szyberdach, alarm, RM, -15.500 zl. Legnica, 
tel. 076/850-13-76,0609/03-09-51 
OPEL CORSA, 1996 r., 42 tys. km, 1200 ccm, czarny, kataliza
tor, 5-drzwiowy, obrotomierz, immobilizer, RM, -18.800 zł. Lesz
no, teł. 065/529-25-79
OPEL CORSA, 1996 r., 78 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, RM, garażowany, 
stan b. dobry -18.900 zl. Oleśnica,1 tel. 0601/55-20-15 
OPEL CORSA, 1996 r., 47 tys. km, 1200 ccm, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, el. otar. szyby, centr. zamek, dzielone siedze
nia, reg. wys. fotela kierowcy, RM, I właściciel w kraju -17.700 
zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-35-20 
OPEL CORSA ECOPLUS, 1996 r„ 65 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, pod. 
powietrzna, centr. zamek, el. otw. szyby, obrotomierz, reguł, fotel 
kierowcy, alarm, wyświetlacz, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/60-85-81~-
OPEL CORSA B, 1996 r., 132 tys. km, 1400 ccm, Ecotec, biały, 
centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, RO Sony + 6 głośników, 
kupiony w salonie w.kraju, I właściciel, serwisowany, garażo
wany, bez wypadku, immobilizer, ciemne szyby, welurowa tapi-

metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby. 
RO, - 23.300 zi. Leszno, tel. 065/529-56-00 
OPEL CORSA, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny, 5-drzwiowy, poduszka pow., centr. zamek, klimatyzacja, 
wspomaganie, immobilizer, el. otw. szyby, obrotomierz, el. reg. 
reflektory, RM z RDS, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
reg. fotel kierowcy, zadbany, sprowadzony, garażowany, - 25.700 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-28-90 
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, nie
bieski metalic, wspomaganie kier:, klimatyzacja, 2 poduszki 
pow., ABS, EPS, el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, el. reg. 
reflektory, centr. zamek, alum. felgi, spoiler ♦ .stop’ , welurowa 
tapicerka, dzielona tylna kanapa, - 25.700 zł. Pakosławsko 31,* 
gm. Cieszków, woj. wrocławskie, tel. 0600/21-70-96 
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km, 1000 ccm, 12V, ecotec, czar
ny, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, szyber
dach, ABS, EPS, 2 poduszki powietrzne, oryginalny RO z 
RDS-em, - 21.000 zł. Sławęcin, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/66-49-89
OPEL CORSA, 1999 r., 21 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czarny, 
szyberdach, ABS, wspomaganie, 3-drzwiowy, - 22.500 zł. U- 
chynia, gm. Leśnica, tel. 077/463-54-00 
OPEL CORSA B, 2000 r., 15 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, 
czarny, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, obroto
mierz, w kraju od 3 mieś., sprowadzony z Belgii, kpi. dokumen
tacja. - 25.000 zł możliwy kredyt. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18 
OPEL KADETT, 1976 r., 68 tys. km, 1200 ccm, benzyna, żółty, 
techn. sprawny, nowy akumulator, w ciągłej eksploatacji, b. dużo 
części zamiennych, -1.300 zl. Chojnów, tel. 076/818-77-04 
OPEL KADETT, 1980 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna + gaz, 
niebieski, I rejestracja w kraju w 1992 r., sprowadzony w cało
ści, aktualny przegląd, 5-drzwiowy, 4-biegowy, inst gazowa 
(1.5-roczna), szyberdach, zagłówki, pokrowce, hak hol., RO, 
kołpaki, ekonomiczny, estetyczny wygląd, stan dobry, - 3.450 zł 
lub zamienię na inny. Brzeg Opolski, tel. 0602/19-43-73 
OPEL KADETT, 1980 r., 12 tys. km, 1300 ccm, czerwony, po 
remoncie silnika, po remoncie blacharki w 1999 r, - 3.300 zl. 
Góra, tel. 0605/72-56-25
OPEL KADETT, 1980 r., 180 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zie
lony metalic, spoilery, nowefelgi aluminiowe 15', ciemne szyby 
i światła, sportowy wydech, plastikowe nadkola, garażowany, 
niskie opłaty, stan idealny, II właściciel, - 4.400 zł. Karpacz, tel. 
075/761-02-41
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, czarny, siedzenia Recaro, 
aluminiowe felgi, • 3.500 zł. Święciechowa, tel. 065/533-06-33

O PEL KOMIS
*  K O M IS  *  SPR Z ED A Ż  *  Z A M IA N A  N A  N O W Y  LU B  U Ż Y W A N Y  ★

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

opolom  Autoryzowany dealer GM Poland

oferujemy samochody z polskich salonów
FR0NTERA 3,2 LTD 4x4, automat, pełne wyp, webasco, gwarancja do XII 2001 r...

OMEGA MV6 Executive, automatic, skóra, tuning Irmscher________________ _

ASTRA, centr. zam* halogeny, R0, alarm ............ „..-....„.......„„..a....-....— 

ASTRA, gwarancja do 09.2001 r., halogeny, felgi alum., radio, spoilery..

ASTRA 16V, poduszka pow. kierowcy, centr. zam., alarm, R 0  __

CORSA SWING, pod. pow. kierowcy, centr. zam., el. otw. szyby .....

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

FIAT PUNT0 75 SX, centr. zamek, el. otw. szyby...._____________ _

3,2. .210 KM „ .XII00 ...Wrzw. , ... 144.500

3,0. .210 KM.. .....00 ... 4-drzw... ... 119.800

14 ...82 KM .. .....96 ... 4-drzw... .... 21.500

1,4. ... 60 KM .. .. 1X00 ... 4-drzw... ...  32.300

14 ...90 KM.. .....97... 4-drzw... ... 23.500

1,4. ...60 KM.. ....... 97 ... 3-drzw... .... 22.500

1,4. ...60 KM .. .....96... 3-drzw... ..... 19.500

1,3. ... 74 KM.. .....97... 3-drzw... .... 17.900

1,2. ... 75 KM.. ....... 99 ... 4-drzw... ..... 21.000FIAT SIENA 75 EL, poduszka kierowcy, alarm, immobilizer, światło "stop".....

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

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

W IOSENNA PROM OCJA! OPOm°2
Wrocław, ul. Nyska 59-61, pon.-pt. 8.00-17.00 sob. 9.00-13.00

_  gm  http://www.auto-czesci.pl
t e l.071/333-20-18 0 5 0 1 3 6 6 7 5 4 ,

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

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 26 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 8.06.2001

http://www.carcenter.Qratka.pl
http://www.auto-czesci.pl


| Skup sgmochodów za gotówkę
o WSZYSTKIE MARKI ■ PO 1990 r. • GOTÓWKA w 10 min. Legnica, tel. 0-605 28 37 83

OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
nowe opony, plastikowe nadkola, stan dobry, • 2.500 zl. Ubo
cze, gm. Giyfów Śl., tel. 075/781-39-75 
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, benzyna, zielony, stan techn. 
dobry, nowe opony, dużo nowych części, w ciągłej eksploatacji, 
• 2.900 zl lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Tadeusz Zbo- 
rowski, 59-733 Wykroty, gm. Nowogrodziec, ul. Polna 12 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyną OHC, żółty, atrakc. 
wygląd, nie wymaga napraw, hak, szyberdach, pasy tylne, nowy 
ukl. wydechowy, bogata wersja, - 3.500 zł lub zamienię na die
sla, kombi, busa, Uaza, Audi .cygaro'. Nowa Ruda, tel. 
074/873-37-00
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1200 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3 .stop', szyberdach, • 2.400 zł lub zamiana na Poloneza, w 
tej cenie. Klików, gm. Iłowa, teł. 0604/36-41-82 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC, czarny, 3-drzwiowy, 
spoiler, alum. felgi 14", RM Pioneer + głośniki, przegląd do
06.2002 r, po remoncie ukł. hamulcowego, stan ogólny dobry, -
2.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0603/48-24-70 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC, żółty, spoilery, szero
kie zderzaki w kolorze nadwzoia, fotele Recaro, 2 komplety opon, 
stan dobry, zarejestrowany, opłacony, stan silnika i blacharki 
dobry, -1.800 zł. Nysa, tel. 0600/52-44-80 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, perłowy, 3-drzwio- 
wy, stan dobry, - 2.600 zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, niebieski, stan dobry, 
5-drzwiowy, RO, szyberdach, obrotomierz, • 3.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/312-82-88
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1300 ccm, czerwony, po re
moncie silnika, stan blacharki i lakieru b. dobry, alum. felgi, 4 
nowe opony, hak, pokrowce, RO + 4 głośniki, ważny przegląd i 
OC, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/344-42-42,0608/75-16-34 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, nowy akumulator (gwarancja), po remoncie ukł. 
hamulcowego, stan dobry, na nowych tablicach, - 3.300 zł lub 
zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Bolesławiec, tel. 
0604/12-50-86
OPEL KADETT, 1982 r., 77 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, przegląd do 05.2002 r, - 3.900 zl. Świdnica, teł. 
074/852-40-62
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, OHC, czerwony, 
5-drzwiowy, stan dobry, • 2.800 zl. Ubocze, gm. Gryfów Śląski, 
tel. 075/781-11-14
OPEL KADETT, 1982 r., 100 tys. km, 1200 ccm, czerwony, eko
nomiczny, po wymianie rozrządu, klocków hamulcowych, alum. 
obręcze, stan dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-34-24 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, OHC, złoty metalic, 
- 2.500 zł. Wilków, woj. wrocławskie, tel. 0501/48-87-62 
OPEL KADETT CL, 1983 r., 180 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, do poprawek blacharskich, stan silnika i zawiesze
nia dobry, -2.100 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-24-30 po 
godz. 18,0601/87-24-98
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwio- 
wy, RO - kieszeń, zadbany, oszczędny, bez wypadku i korozji, 
stan b. dobry, - 3.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-53-96, 
0608/45-97-13
OPEL KADETT, 1983 r., 1296 ccm, benzyna, czarny, przyciem
niony szyberdach, silnik gaźnikowy, 51/100 km, atrakcyjny wy
gląd, RO * komplet kół zimowych, nowe, - 3.500 zł. Zgorzelec, 
tel. 0503/54-13-94
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, 4-drzwio
wy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.100 DEM.'Zgorzelec, 
tel. 075/648-80-41,0609/63-56-72 
OPEL KADETT, 1984 r.( 1600 ccm, diesel, OHC, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, po częściowym remoncie sil
nika, - 4.500 zl lub zamienię na inny, benzynowy, z inst. gazo
wą, VW, Audi. Bogatynia, tel. 075/773-04-96,0603/40-50-38 
OPEL KADETT KOMBI. 1984 r., 1200 ccm, niebieski, 3-drzwio
wy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 2.300 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/762-15-49,4)75/755-78-53 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
inst. gazowa, 4-drzwiowy, RM, zadbany, - 3.400 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/48-30-13
OPEL KADETT GTE, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, alum. felgi, - 5.300 zł. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPELKĄDETT, 1984 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer

wony, sprowadzony w całości, pełny wtrysk, aluminiowe felgi, 
ospoilerowany,. 5-biegowy, 5-drzwiowy, RM, sportowy wygląd, 
stan techniczny b. dobry, - .4.200 zł lub zamienię. WtocłaW, tel. 
071/784-34-11 'f .
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 cćm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, szyberdach, alarm, stan b. 
dobry, - 5.500 zł. Miejska Górka, tel. 0608/61-32-53 
OPEL KADETT KOMBI. 1985 r., 75 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, obrotomierz, reguł, 
wys. mocowania pasów, RO ♦ panel, nowy akumulator, po wy
mianie silnika w 98 r., po wymianie sprzęgła i łożysk kół, prze
gląd do 04.2002 r, - 4.800 zł. Woclaw, tel. 341-51-07 
OPEL KADETT, 1985 r., 1 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, .łezka’ , silnik po remoncie kapitalnym, wymienione pro
gi, pełna konserwacja, RO, dodatkowe światło .stop’ , stan techn. 
dobry, przegląd do 03.2002 r, • 6.200 zł. Zielona Góra, tel. 
068/325-39-95 po godz 16,0607/74-51-25 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach, - 450 DEM. Gu
bin, tel. 0607/49-42-02,0502/86-77-79 
OPEL KADETT, 1985 r., 100 tys. km, 1300 ccm, biały, szyber
dach, 5-drzwiowy, aluminiowe felgi, stan dobry, - 5.900 zł lub 
zamienię na uszkodzony. Legnica, tel. 0604/72-40-44 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, czerwony, .łezka*, 5-biego
wy, na białych tablicach - 800 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-26-84
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, 
5-drzwiowy, nowe opony, przegląd do 12.2001 r, - 5.500 zł. Pru
sice, teł. 071/312-53-41,312-63-41 
OPEL KADETT KOMBI. 1985 r., 130 tys. km, 1300 ccm, błękit
ny, 5-drzwiowy, po remoncie zawieszenia, hamulców, po regu
lacji silnika, zapłonu, RM, oszczędny, zadbany, - 6.000 zi lub 
zamienię na diesel, japoński, mały, do remontu. Wtocław, teł. 
071/355-12-94 po południu
OPEL KADETT KOMBI. 1985 r„ 1600 ccm, diesel, biały, .taxT, 
ważny przegląd i legalizacja taksometra, - 4.500 zl. Wrocław, 
tel. 0502/26-90-66
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, niebieski, .łezka", nowa bla
charka i lakier, szyberdach, alarm, 3-drzwiowy, - 5.500 zł. Wro
cław, tel. 071/785-99-86
OPEL KADETT KOMBI, 1985/86 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, 
zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, nie składak, 
hak, blokada zapłonu, po wym. filtrów i oleju, atrakc. wygląd, -
5.700 zł. Jelenia Górą tel. 075/713-26-51,0604/89-58-64 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, biały, zadbany, 
bez korozji, zderzaki w kolorze nadwozia, RO ♦  głośniki,
3-drzwiowy, stan techn. i nadwozia b. dobry, - 7.000 zł lub za
mienię na diesla albo benzynę z inst gazową, busa Nowa Ruda 
tel. 074/873-37-00
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r.. 1600 ccm, diesel, bordowy, 
stan b. dobry, 5-drzwiowy, po remoncie silnika i wymianie wielu 
części, hak, - 7.300 zł. Osiecznicą tel. 075/731-20-00 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metafic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, - 6.000 zl. Prusice, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 95 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, czerwony, 4-drzwiowy, RM, stan b. dobry, • 6.200 zl. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0603/12-38-68
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r.. 1300 ccm. benzyna, srebrny 
metalic, inst gazowa, 4-dzwiowy, obrotomierz, hak, kpi. doku
mentacja, - 6.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/73448-16 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r . 200 tys. km, 1600 ccm. diesel, 
brązowy metalic, szyberdach, hak, - 5.500 zł. Dobrzeń Wielki, 
tel. 077/469-64-32
OPEL KADETT SEDAN. 1986 r.. 185 tys. km. 1600 ccm, diesel, 
szary metalic, szyberdach, RO, przegląd do 10.2001 r., dodat
kowe światło .stop*, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po wymianie progi, 
- 6.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-13-27 po godz. 19 
OPEL KADETT, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, nowy lakier, w ciągłej eksploatacji, - 5.200 zl. 
Góra, tel. 065/543-30-30
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 153 tys. km. 1800 ccm, benzyną 
115 KM, biały, hak, alum. felgi, alarm, immobilizer, tylne szyby 
uchylane, wielopunktowy wtrysk paliwa, centr. zamek, weluro- 
we, kubełkowe fotele, el. reg. lusterka, obrotomierz, el. otw. 
szyby, konsola digital, wspomaganie, tylne zagłówki, szyber
dach, RO stereo, przegl, - 7.200 zl. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-56 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm sprowadzony w 1991 r,

3-drzwiowy, instalacja gazowa, • 7.000 zł. Kalisz, tel. 
0606/64-25-34
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały,. 3-drzwiowy,
4-biegowy, na białych tablicach, - 1.750 zł. Karpacz, ftel. 
0607/65-59-61
OPELKĄDETT, 1986 r., 1300 ccm, czerwony, .łezka*, 5-drzwio
wy, radioodtwarzacz, przegląd do 13.05.2002 r., tylna część bla
charki do remontu, • 2.700 zł. Leszno, tel. 065/528-89-27 po 
godz. 18
OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, LS, czerwony, 3-drzwiowy, 
nowy akumulator (gwarancja), garażowany, przegląd do 02.2002 
r., zadbany, ♦ drobne części, - 4.750 zł. Ruszów, tel. 
075/771-45-70,0606/65-17-58
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony 
metalic, na białych tablicach - 1.100 DEM. Słubice, tel. 
095/758-62-21
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1281 ccm, wtrysk, złoty meta
lic, szyberdach, stan dobry, - 6.000 zl. Świdnica, tel. 
074/640-77-27,850-97-60
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, stan silni
ka i blacharki b. dobry, - 6.500 zł. Udanin, tel. 0606/59-95-72 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1986 r., 1200 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, .łezka*, spoiler płetwa, do lakierowania, nowe opo
ny, 4-biegowy, - 4.250 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0605/92-62-75 jg
OPEL KADETT, 1986 r., 138 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, .łezka*, szyberdach, kubełkowe fotele, obrotomierz, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, obniżony, ospoilerowany, 
sportowy wygląd, alarm, prawe drzwi do naprawy, - 4.800 zł. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, czarny, szyberdach, 
deska digital, wspomaganie, el. reg. lusterka, sportowe zawie
szenie i tłumik, kubełkowe fotele, atrakcyjny wygląd, - 5.700 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/323-04-98,0607/74-59-93 
OPEL KADETT, 1986 r., 199 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
składak 1995 r., automatic, szyberdach, alum. felgi, nowy aku
mulator Bosch, zadbane wnętrze, stan techn. dobry, w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 11.2001 r, - 4.500 zł. Żórawina, teł. 
071/316-54-69
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, zloty 
metalic, 4-drzwiowy, 4-biegowy, stan b. dobry, na białych tabli
cach, - 2.500 zł. Goduszyn, woj. jeleniogórskie, tel. 
0607/65-59-61
OPEL KADETT, 1986/87 r., 1 tys. km, 1300 ccm, benzyna, pla
tynowy, nowy ukł. wydechowy, nowe amortyzatory, po remon
cie blacharki, alarm * 2 piloty, immobilizer, RM, 5-drzwiowy •
7.700 zl lub zamienię na Citroena Berlingo, lub podobnego die
sla. Legnica, tel. 076/852-25-67,0603/61-73-11 
OPEL KADETT SEDAN. 1986/87 r., 160 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, szary metalic, stan dobry, - 4.900 zł lub zamienię. 
Paczków, teł. 077/431-78-88,077/431-75-08 
OPEL KADETT, 1986/94 r„ 118 tys. km. 1600 ccm, diesel, sza
ry, .łezka', garażowany, zadbany, stan tech. b. dobry, po wy
mianie progów i tylnych błotników, kpi. dokumentacja, ekono
miczny, nie wymaga napraw, - 7.000 zł lub zamienię na mniej
szą poj. (do 1.2 I), w cenie 6.000 zl. Lipno k. Leszna, tel. 
065/534-01-14
OPEL KADETT LS, 1986/95 r.. 142 tys. km. 1300 ccm, benzy
ną czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO Opel + głośniki, ciem
ne szyby, hak, plastikowe progi, reguł. wys. mocowania pasów, 
ekonomiczny, stan b. dobry, • 6.100 zł łub zamienię na Opia 
Astra, kombi, z lat 92/93. WiechEce, tel. 068/376-73-23 
OPEL KADETT, 1986/96 r., 140 tys. km, 1300 ccm, OHC, czer
wony, 3-drzwiowy, I właściciel w kraju, kierowca niepalący, RO, 
dodatkowe światło .stop*, zadbany, stan techn. b. dobry, - 6.300 
zl. Świdnica, tal. 074/640-69-11
OPEL KADETT, 1986/96 r., 11600 ccm, diesel, szary metalic, 
.łezka*: 3-drzwiowy, hak, • 7.200 zl. Wałbrzych, tel. 
074/849-03-95
OPEL KADETT, 1987 r., żółty, stan b. dobry, z urzędu ęelnego, 
RM, garażowany, nowe amortyzatory, przeguby i klocki hamul
cowe, 5-biegowy, atrakc. wygląd, - 5.700 zi. Kamienica Nyska, 
tel. 077/431-73-46,0604/90-21-21 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 2 
spoilery, kubełkowe fotele, tłumik sportowy, - 5.600 zł (możliwe 
raty przez komis) lub zamienię. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
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 b. dobry, 
- 8.450 zł. Nadołice Wielkie, tel. 071/318-98-67 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r.J60.tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, szyberdach, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, - 6.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-15-22,0600/11-03-26 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, stan dobry, za
dbany, RM, pasy z tyłu, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, bez korozji, - 5.600 zł. Wtocław, tel. 071/315-13-47 
OPEL KADETT, 1987 r„ 1200 ccm, OHC, biały, stan dobry, po 
wymianie amortyzatorów, przegubów, stan dobry, • 7.000 zi lub 
zamienię na Forda Sierra lyb Scorpio z dopłatą. Ziębice, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0604/55-00-76 
O  OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordo

wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, szy
berdach, • 7.500 zl lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87025911

OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 7.500 zł. Paczków, tel. 0604/77-15-95 
OPEL KADETT GT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, 2-stopniowy szyber
dach, spoiler z dodatkowym światłem .stop*, kubełkowe fotele, 
radioodtwarzacz Sony ♦ 6 głośników, - 6.500 zł. Piława Górna, 
tel. 074/837-22-85
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, szyberdach, RO, kpi. dokumentacja, zadbany, • 6.500 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-49-83,0607/03-47-59 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, granatowy, 3-drzwiowy, prze
gląd do 05.2002 r., I właściciel, stań b. dobry, - 5.100 zł. Ru
szów, tel. 075/771-44-37
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, sprowa
dzony w całości, hak, • 6.800 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 
071/796-12-85,0604/21-09-81
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, stan b. 
dobry, garażowany, 5-biegowy, 2-drzwiowy, nowy akumulator, 
hak, błotniki nowe, • 7.000 zł. Sulików, tel. 075/778-70-68 
OPEL KADETT E SEDAN, 1987 r., 139 tys. km, 1600 ccm, die
sel, grafitowy metalic, centralny zamek, 4-drzwiowy, stan do
bry, -11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/813-00-82 
OPEL KADETT, 1987 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
alarm, RO, fotele kubełkowe, ospoilerowany, nowy ukł. wyde
chowy, przyciemniane szyby, - 6.800 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/74-67-32
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, • 5.600 zł. Wro
cław, teł. 071/316-96-46,0601/73-20-98 
OPEL KADETT, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, OHC, benzy
na, biały, szyberdach, alarm, ospoilerowany, kubełkowe fotele, 
5-biegowy, opony zimowe, kołpaki, zadbany, stan b. dobry, •
6.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-27-03,0608/48-58-36 
OPELKĄDETT, 1987 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, RM, szy
berdach, I właściciel, kompl. dokumentacja, nowe opony, prze
gląd do 05.2002 r., zadbany, stan b. dobry, - 5.900 zł lub zamie
nię na Rata 126p. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88 
OPEL KADETT KOMBI. 1987/88 r., 156 tys. km, 1300 ccm, srebr
ny metalic, I właściciel, zadbany, garażowany, szyberdach, kpi. 
dokumentacja, relingi, z urzędu celnego, stan b. dobry, - 7.800 
zł. Jawor, tel. 076/870-37-13
OPEL KADETT, 1987/88 r., 1793 ccm, benzyna, czerwony, stan 
idealny, kubełkowe fotele, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, deska rozdz. z obrotomierzem, bez wypadku, bez rdzy, nowe 
opony, nowe amortyzatory i łożyska kół, II właściciel, garażo
wany, zadbany, nie wymaga żadnych napraw, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, - 7.500 zł. Nysa, teł. 0603/99-51-84 
OPEL KADETT SEDAN, 1987/88 r„ 96 tys. km, 1600 ccm, die
sel, bordowy, 5-biegowy, - 6.800 zł lub zamienię. Opole, tel. 
077/457-68-87,0604/23-38-95
OPELKĄDETT, 1987/88 r„ 190 tys. km, 1300 ccm, kość słonio
wa, nowe amortyzatory, 3-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, -

7.300 zi lub zamienię na VW Polo, Opla ćórsę 96/97 r., z dopła
tą. Przeworno, tel. 074/810-22-76 
OPEL KADETT, 1987/94 r., 106 tys. km, 1600 ccnObenzyną 
OHC, kolor grafitowy metalic, .leżaka”, szyberdach, kompOter, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, z pełną dokumen
tacją po przeglądzie, • 6.900 zł. Wrocław, tel. 321-65-27 
OPEL KADETT, 1987/96 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
jasnobeżowy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, kpi. dokumentacja, garażowany, dodatkowe światło .stop*, 
alarm, zadbany, stan b. dobry, - 6.500 zł. Burgrabice, tel. 
077/439-85-00
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, I właściciel, kubełkowe fotele, szyberdach, relingi 
dachowe, nie eksploatowany w kraju, z urzędu celnego, stan b. 
dobry, - 8.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-28-03 wieczorem 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 95 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
biały, komputer, alarm + pilot katalizator, zderzaki w kolorze 
nadwozia, oznakowany, kpi. dokumentacja, garażowany, nowe 
opony, - 7.200 zł. Legnica, tel. 076/856-28-84 
OPEL KADETT, 1988 r., 82 tys. km, 1800 ccm, brązowy meta
lic, wspomaganie, szyberdach, kubełkowe fotele, nowe opony, 
obniżony, 5-biegowy, nje wymaga napraw, kpi. dokumentacja, -
7.800 zł. Oława, tel. 071/302-82-81 po godz. 17,0605/60-72-18 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, RO, reguł, pasy, lusterka w kolorze nadwozia, 
kubełkowe fotele, oznakowany, przegląd do 03.2002 r„ stan b. 
dobry, - 7.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/321-34-97 
OPEL KADETT, 1988 r., 94 tys. km, 1300 ccm, OHC, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, RM, nowy akumulator, stan b. dobry, I 
właściciel w kraju, - 6.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-59-15 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, benzyna 5-drzwio- 
wy, nowe opony, na białych tablicach, - 1.700 zł. Chojnów, tel. 
0600/57-31-65
OPEL KADETT, 1988 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, hak, RO, stan silnika i blacharki dobry, 
garażowany, przegląd do 04.2002 r, - 8.000 zł. Grodków, tel. 
077/431-85-81
OPEL KADETT, 1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, kubełkowe fotele, zderzaki z nakładkami, sprow. w cało
ści, stan blach. b. dobry, spoiler - 6.900 zł lub zamienię. Kowa
lów, gm. Wiązów, woj. wrocławskie, teł. 0605/62-69-98 
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, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, 5'-drzwiowy, I Ma
ścicie!, garażowany, stan b. dobry, - 8.350 zł. Świdnica, tel. 
0605/35-26-21
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, czerwony, przegląd do
04.2002 r, zadbany, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, oryg. RM, 
szyberdach, reg. wys. pasów, lusterka i zderzaki lakierowane, 
stan b. dobry, - 7.300 zł. Domagalski, 58-300 Wałbrzych, ul. 
Królewiecka 5a/2
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 74 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, kubełkowe fotele, ciemna szyba przednia, katali
zator, 5-drzwiowy, relingi dachowe, roleta, 5-biegowy, zadbany, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 1.500 DEM. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, benzyną biały, -
7.000 zl. Wtocław, tel. 071/325-49-58 
OPEL KADETT, 1988 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, butla w kole zapasowym, 5-drzwiowy, b. 
zadbany, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, atrakc. wygląd, stan b. dobry, przegląd do 02.2002 
r, - 7.700 zł. Wtocław, teł: 787-37-86 
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, radio
odtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicznie, •
5.600 zł. Wocław, tel. 071/348-42-16 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk OHC, czer
wony, ospoilerowany, szyberdach, sportowe zawieszenie, nowe 
sprzęgło, progi, kubełkowe fotele, 5-biegowy, 5-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-09-30,0603/04-94-84 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,
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Autoserwis DŚ Wrocław ul. Karkonoska 50, tel. 071/3628513,3628529 fax 071/3398688
ul. Muchoborska 7, tel. 071/3585900 fax 3737975

ul. B. Krzywoustego 250a, tel. 071/3457955, fax 071/3457346
ul. ul. Wrocławska 105, tel. 074/8514093(6), fax 074/8514097 
pl. Magistracki 3a, tel. 074/8433433, fax 074/8433131 

Nowa Ruda ul. Niepodległości 14, tel. 074/8722409, fax 074/8525056
Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 28, tel. 075/6421482, fax 075/6421480
Legnica Rzeszotary, tel./fax 076/8560458, tel. 076/8623771
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5-drzwiowy, po remoncie silnika, nowe amortyzatory, • 7.900 zł 
lub zamienię na diesla, sedana. Złoty Stok, tel. 074/817-54-11, 
0605/29-30-48
OPEL KADETT, 1988/89 r., 142 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, katalizator, pełne wyposażenie, zadbany, • 9.000 złjub 
zamienię na Opla Astrę kombi. Biała, tel. 0604/38-64-39 
OPEL KADETT SEDAN, 1988/96 r„ 85 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, alarm, centralny zamek, stan b. dobry, • 9.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-31-86 
OPEL KADETT, 1988/97 r., 150 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
szary metalic, 3-drzwiowy, I właściciel, pełna dokumentacja, 
lusterka w kolorze nadwozia, stan dobry, przegląd do 05.2002 
r., lotnicze fotele, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz Alpine + 4 
głośniki, garażowany, - 6.500 zł. Olszyna Lubańska, tel. 
075/782-54-05,0502/65-57-95
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, stan b. dobry, zadbany, 5-drzwiowy, welu
rowa tapicerka, RO, silnik stan b. dobry, na białych tablicach -
I.100 DEM. Gubin, tel. 068/359-46-51
OPEL KADETT, 1989 r., 124 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, 5-biegowy, przyciemniane szy
by, zadbany, katalizator, z urzędu celnego, - 6.900 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/644-95-56 

s OPEL KADETT GSI, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, czarny meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kubełkowe fotele, deska rozdz. digi
tal, sportowe zawieszenie, obniżony, sportowy ukł. wydech. 
Bosima, welurowa tapicerka, zadbany, ciemne szyby z atestem, 
nowe opony, alum. felgi 15* z szerokim rantem, 115 KM, szy
berdach, stan b. d, • 8.300 zł. Lubin, tel. 0607/42-00-45 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, ABS, 
welurowa tapicerka, regulowane fotele, po remoncie hamulców, 
I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, do matowania pokry
wa silnika, stan b. dobry, - 6.600 zi lub zamienię na inny samo
chód. Opole, tel. 0604/65-15-75
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, niebieski metalic, szyber
dach, alarm, alum. felgi, centr. zamek + pilot, - 8.000 zł lub za
miana. Pleszew, teł. 062/742-63-43 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, RO, relingi dachowe, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 
7.400 zi. Rawicz, tel. 065/546-12-95,0606/10-06-50 
OPEL KADETT, 1989r., 1300 ccm, czerwony metalic, 5-drzwio
wy, welurowa tapicerka, przyciemnione szyby, spoiler, alum. 
felgi, RO + głośniki, nowy ukł. wydechowy, katalizator, amorty
zatory, nowy akumulator (gwarancja), po konserwacji, stan b. 
dobry, - 7.500 zł lub zamieńię na tańszy, z dopłatą, diesel. Trzeb
nica, tel. 0607/10-95-50
OPEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm, czarny metalic, 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, - 6.900 zł. Wschowa, tei. 0604/85-45-32 
OPEL KADETT SEDAN, 1989/96 r., 120 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, szyberdach, immobilizer, RM, dodatkowe światło 
.stop*, przegląd do 04.2002 r., stan idealny, - 8.500 zł. Bogdan 
Muzyka, 59-145 Chcianowiec, gm. Chocianów 116, tel. 
068/375-09-04,0600/14-94-75
OPEL KADETT, 1989/97 r., 125 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary metalic, garażowany, pasy bezwł., 3-drzwiowy, 4-biego- 
wy, stan opon dobry, aktualny przegląd, nadkola plastikowe, 
dodatkowe światło stopu, stan b. dobry, • 7.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-03-01 po godz. 18
OPEL KADETT, 1990 r., 77 tys. km, 1600 ccm, i, bordowy me
talik, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. refiektoryRm, 
reguł. wys. mocowania pasów, I właściciel w kraju, bez wypad
ku, sprowadzony w całości w XII. 2000 r., 61/100 km, • 8.900 zł. 

* Bogatynia, tel. 075/731-62-76,0602/85-29-65 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
na białych tablicach, - 2.000 zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
OPEL KADETT, 1990 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
po remoncie progów i tylnych nadkoli, stan idealny, • 9.500 zł. 
Jawor, tel. 076/870-51-63
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic, 

•* 5-drzwiowy, szyberdach, - 8.600 zł. Kalisz, tel. 062/751-10-43 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, biały, 3-drzwiowy, odbiór w 
Niemczech, na białych tablicach • 850 DEM. Lubin, tel. 
0601/78-34-22
OPEL KADETT GSi CABRIO, 1990 r„ 160 tys. km. 2000 ccm, 
czarny, deska digital, alum. felgi, obniżony, atrakcyjny wygląd,
-13.000 zł. Milicz, tel. 071/383-12-53,0609/53-42-89 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1700 ccm, diesel, jasnożółty, 
dodatkowe światło .stop* w lotce, szyberdach, hak, kubełkowe 
fotele, RO z RDS, lakierowane lusterka i zderzaki, karta pojaz
du, centr. zamek, stan b. dobry, -11.100 zł. Mokrzeszów, gm. 
Świdnica, tel. 0604/71 -94-98
OPEL KADETT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna wtrysk, 
szary metalik, katalizator, 3-drzwiowy, reguł. wys. mocowania 
pasów i reflektorów, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja 
celna, akumulator na gwarancji, stan opon b. dobry, stan b. 
dobry, - 9.600 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-86-37 
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 110 tys. km, 1600 ccm, fiole
towy metalic, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 
9.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44, 
0608/50-06-93
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie
gowy, stan b. dobry, - 8.800 zl (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41,312-63-41
OPEL KADETT, 1990 r., 108 tys. km, 1400 ccm, benzyna, sza
ry metalic, stan b. dobry, - 9.500 zł. Ubocze, tel. 075/781-41-85 
OPEL KADETT GSI, 1990 r., 127 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, na białych tablicach, centralny zamek, 
szyberdach, alum. felgi, deska digital, welurowe fotele, katali
zator, nisko osadzony, stan b. dobry, - 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/640-78-19
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, OHC, wtrysk, czarny meta
lic, katalizator, szyberdach, el. reg. reflektory, blacharka do 
małych poprawek, • 6.200 zł. Wałbrzych, tel. 0607/21-85-52 
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 140 tys. km, granatowy meta
lic, stan idealny, alum. felgi, sportowe fotele i zawieszenie, -
II.500 zł. Wrocław, tei. 0607/17-87-39
OPEL KADETT LS, 1990 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy, 3-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, oszczędny, - 
8.500 zł. Wtocław, tel. 0600/11-07-42 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 150 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
żółty, stan dobry, nie rozbity, na białych tablicach, - 3.000 zl. 
Wrocław, tel. 0604/96-87-94
OPEL KADETT GL, 1990 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, dzie
lona tylna kanapa, obrotomierz, szyberdach', alarm, centr. za
mek, stan b. dobry, • 7.200 zł. Wocław, tel. 071/336-13-35 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel 
1.600 DM. Wrocław, tel. 0602/29-98-87 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, - 9.800 zł lub zamienię. Wschowa, 
tel. 0603/45-67-49
OPEL KADETT, 1990 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
wtrysk, katalizator, stan dobry, niem. dokumentacja -1.300 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 
OPEL KADETT, 1990 r., 139 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, 3-drzwiowy, radio, maska silnika od GSI, koła tylne 14*. 
ciemne tylne szyby, bez wypadku, sprowadzony, zadbany, w 
kraju od 2000 r, stan silnika i blacharki b. dobry, - 8.300 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-58-58,0606/87-21-57 
OPEL KADETT, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy

metalic, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, - 8.600 zł. Głu
chołazy. tel. 077/439-22-49,0606/72-09-27 
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 72 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, szyberdach, katalizator, hąk, RM, spo
iler, garażowany, I właściciel, - 8.500 zl. Krzelów, tel. 
071/389-93-46
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r„ 138 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, stan b. dobry, 4 nowe opony + zimowe, szy
berdach, el. reg. reflektory, nowa pompa wody, nowe tarcze 
hamulcowe, klocki, łożyska, garażowany -10.500 zł lub zamie
nię na VW Golfa, Seata Toledo, Opla Vectrę, w b. dobrym sta
nie z dopłatą. Pakosław, tel. 065/547-83-97 
OPEL KADETT, 1990/91 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, I właściciel, bez wypadku, 5-biegowy, nowe opony i 
amortyzatory, RM, zadbany, stan b. dobry, - 7.800 zł lub zamie
nię na Fiata 126p albo Cinquecento. Starczówek, gm. Ziębice, 
tel. 074/819-48-91,0604/66-59-28 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.t 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, bez wy
padku, - 9.900 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.. 164 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, roleta, relingi dachowe, el. reg. reflektory, I właściciel, w 
kraju od 2 dni, książka serwisowa, - 10.700 zł. Rawicz, tel. 
0600/34-45-25
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metalic, obrotomierz, szyberdach, techn. sprawny, weluro
wa tapicerka, radio, stan idealny, w kraju od tygodnia, bez wy
padku, - 8.900 zl. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
O  OPEL KADETT SEDAN FRISCO, 1991 r., 104 tys. 

km, 1600 ccm, wtrysk kubełkowe fotele, szero
kie zderzaki, GT, wspomaganie kier., szyberdach, 
stan idealny, bez wypadku, w kraju od 2 dni, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, możliwe 
raty, serw isowany, • 10.200 zł. ., tel. 
063/572-24-74,0607/38-00-09 01031901

OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, szary metalic, alarm, centr. zamek, garażowany, przegląd 
do 2002 r., zadbany, - 9.600 zł lub zamienię na Audi 80 TDi, z 
dopłatą. Dzierżoniów, tel. 0605/07-84-19 
OPEL KADETT BEAUTY, 1991 r., 141 tys. km, 1600 ccm, bor-- 
dowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek,'welurowa tapi
cerka, szyberdach, el. reg. reflektory, zadbany, 5-drzwiowy, - 
9.000 zł. Góra, tel. 065/543-40-16,0607/34-42-17 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtysk, 
wiśniowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, c. zamek, szyber
dach, welur, bez wypadku, sprowadzony w całości, i właściciel 
w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, • 10.600 zł. Jarocin, 
tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
OPEL KADETT, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, 3-drzwiowy, RO, stan b. dobry, - 9.600 zi. Jawor, tel. 
0603/26-19-20
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, stan b. dobry, centralny zamek, szyberdach, nowy 
wydech, nowy akumulator, tarcze i klocki hamulcowe, po wy
mianie oleju i paska rozrządu, koła zimowe, -10.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/767-18-24,0606/83-73-87,
OPEL KADETT, 1991 r., 153 tys. km, 1400 ccm, benzyna, jasny 
metalic, wtrysk 1-punktowy, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, zimo
we opony, el. reg. reflektory, alarm, immobilizer, stan dobry, • 
9.900 zl. Jelenia Góra, tel. 075/753-92-16 w godz. 7-15, 
0605/54-76-78
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyberdach, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, • 12.300 zi. Legnica, tel. 076/722-48-98 
OPEL KADETT, 1991 r, 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, kupiony u dilera, 
do wymiany, - 8.500 zl. Legnica, tel. 076/850-75-73, 
0602/88-71-60
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, kubełkowe 
fotele, radio, nowe amortyzatory - 9.500 zł lub zamienię na 
uszkodzony, TD lub TDi, VW, Opel, 1993-97 r. Leszno, tel. 
0603/37-35-55
OPEL KADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, el. reg. reflektory, RO, stan idealny, - 8.200 zł. Lipniki, gm. 
Kamiennik, tel. 077/431-25-60
OPEL KADETT BEAUTY, 1991 r., 121 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicer
ka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reguł, fotel kierowcy, el. reg. reflek
tory, garażowany, zadbany, - 10.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-75-52,0604/91-25-27
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, immobilizer, wspomaganie 
kier, - 7.200 z ł , możliwe raty. Lubin, tel. 0602/83-67-93 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r , 130 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
szary metalic, 5-biegowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. 
zamek, RM, w kraju 7 miesięcy, I właściciel, garażowany, stan 
b. dobry, -10.900 zl. Rawicz, tel. 065/545-36-32,0607/09-45-48 
OPEL KADETT, 1991 r., 41 tys. km, 1600 ccm, benzyna, mio
dowy, szyberdach, 5-biegowy, 4-drzwiowy, alarm, I właściciel, 
w kraju 6 miesięcy, RO, stan b. dobry, -10.000 zł lub zamienię 
na inny, 3-drzwiowy. Torzym, woj. lubuskie, tel. 0502/53-72-71 
OPEL KADETT GSI, 1991 r., 100 tys. km, 1796 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, ospoilerowany, - 7.000 zl lub 
zamienię na inny, lub motocykl, w tej cenie, lub dopł.. Wrocław, 
tel. 071/351-24-51,0603/61-54-98 
OPEL KADETT GSI, 1991 r., 100 tys. km, 1796 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, ospoilerowany - 7.000 zl lub zamienię 
na inny osobowy lub na motocykl w tej cenie lub tańszy. Wro
cław, tel. 071/351-24-51,0603/61-54-98 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, silnik 
Opla Vectry, centralny zamek, hak, stan dobry, - 6.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
OPEL KADETT, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
nie składak, zadbany, katalizator, RO, nowy akumulator i układ 
wydechowy, pilnie, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0604/34-53-82 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 161 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
szary metalic, stan idealny, szyberdach, roleta, relingi dacho
we, fotele kubełkowe, 5-drzwiowy, zielone atermiczne szyby, I 
właściciel • niepalący, sprow. w całości 05.2000 r., książka ser
wisowa, zdjęcia, kpi. dokumentacja, bez wypadku, -10.900 zl. 
Wtocław, tel. 0605/27-23-50
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, pierwsza rejestra
cja 01.1992 r., reg. fotel kierowcy, zadbany, - 10.500 zł. Wro
cław, tel. 071/325-88-17
OPEL KADETT, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, katalizator, szyberdach, kierownica Vectry, hak ho
lowniczy, 3-drzwiowy, stan dobry, • 11.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-32-40
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1398 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, pod
noszony fotel kierowcy, welurowa tapicerka, zadbany, kataliza
tor, - 8.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-29-02,0607/82-88-45 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk 
mało eksploatowany w kraju, - 9.400 zł. Żary, tel. 068/470-39-31, 
0604/56-84-88
OPEL KADETT, 1991/92 r., 1600 ccm, wtrysk, periowobutelko- 
wy, sprowadzony w całości, w kraju od 1 dnia, bez wypadku, 
centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby i atermiczne, wspo
maganie, 5-drzwiowy, RM, kpi. dokumentacja, - 9.900 zł. Ra
wicz, tel. 0605/22-90-19
OPEL KADETT, 1991/94 r., 1600 ccm, szary metalic, wspoma
ganie kier., centralny zamek, szyberdach, nowe pokrowce, za
dbany, • 7.800 zł lub zamienię na tańszy. Konotop, woj. zielono
górskie, tel. 0604/56-80-95
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 92 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, stan idealny, - 13.800 zl. Gostyń, tel. 
0502/40-95-85
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 65 tys. km, 1600 ccm, fioleto

wy metalic, welurowa tapicerka, wspomaganie, do sprowadze
nia, zadbany, - 14.500 zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74, 
0503/66-18-92 .
OPEL MANTA, 1987 r., 170 tys. km, 2000 ćcm; wtrysk, biały, 
hatchback, stan b. dobry, 5-biegowy, 2-drzwiowy, ospoilerowa
ny, alarm, aluminiowe felgi, nowe opony, szyberdach, z urzędu 
celnego, - 5.900 zl. Bolesławiec, tel. 0606/33-61-28 
OPEL MONZA GSE, 1985 r., 150 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, inst. gazowa, ABS, wspomaganie kier., deska 
digital, szyberdach, welurowa tapicerka, RM, zestaw głośno 
mówiący z telefonem GSM, pełna dokumentacja, sprowadzony 
w całości, zadbany, stan b. dobry, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/17-87-20 •
OPEL MONZA, 1987 r., 3000 ccm, biały, pełny wtrysk, wspo
maganie, deska digital, szyberdach, welurowa tapicerka, fotele 
Recaro, alum. felgi, stan b. dobry, po tuningu, 215 KM, - 4.300 
zł. Świdnica, tel. 0601/17-14-35 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 200 tys. km, 1800 ccm, kolor 
grafitowy metalic, zadbany, alarm, RO Blaupunkt, w kraju od 
1996 r, - 7.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-65-81 
OPEL OMEGA GL, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, stan 
techn. b. dobry, wspomaganie, inst. gazowa, szyberdach, el. 
reg. lusterko, nowe opony, akumulator, tarcze hamulcowe, lin
ka hamulca ręcznego i sworznie wahaczy, zadbany, • 8.900 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-19-17,0609/36-08-84 
OPEL OMEGA CD, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, kom
puter, ABS, koła zimowe, kpi. dokumentacja, • 9.500 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-79-45
OPEL OMEGA CD, 1987 r„ 176 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zło
ty metalic, ABS, automatic, welurowa tapicerka, nowe opony, 
alum. felgi, koła zimowe, nowy akumulator, inst. gazowa na 
gwarancji, • 9.800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-50-29, 
0606/42-95-34
OPEL OMEGA, 1987 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, wspom. kierownicy, stan dobry, - 7.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0501/72-91-47
OPEL OMEGA, 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, do częściowe
go remontu, składane tyine fotele, 5-biegowy, techn. sprawny, • 
3.990 zł. Wrocław, teł. 0601/71-69-78 
OPEL OMEGA, 1987 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, alarm, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, - 7.000 
zi. Wrocław, tel. 336-00-19
OPEL OMEGA, 1988 r., 300 tys. km, 2300 ccm, diesel, szary 
metalic, centralny zamek, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy, 
szyberdach, spoiler bagażnika, • 8.000 zi lub zamienię na Fiata 
Cinquecento. Wałbrzych t̂el. 074/841-29-73 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspoma
ganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, • 9.000 zl. Wrocław, tel. 071/321 -73-33 po 
godz. 16
OPEL OMEGA, 1988 r., 162 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, OHC, 
biały, instalacja gazowa, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, 
hak, RM + głośników, Mul-T-Lock, • 8.600 zł. Wrocław, teł. 
071/367-92-99,0602/17-08-63
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, popielaty, szyber
dach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, instalacja gazowa, - 8.100 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50 0601/55-20-45 
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ko
lor grafitowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, komputer, 
welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, sprowadzony 
w całości, zadbane wnętrze, - 6.400 z l , okazja. Wtocław, tel. 
0601/77-61-54,071/346-34-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, srebrny metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, kom
puter, relingi dachowe, radio, welurowa tapicerka, - 9.200 zł lub 
zamienię na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
OPEL OMEGA, 1990 r., 138 tys. km, 2000 ccm, czarny metalik, 
ABS, wpomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, komputer, kompl. 
opon zimowych, książka serwisowa, pełna dokumentacja, • 
9.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 0609/27-9342 
O  O PEL OM EGA 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 87025671

OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 145 tys. km, 2000 ccm, wlrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, 
relingi dachowe, alum. felgi, alarm, blokada skrzyni biegów, hak, 
RM, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -11.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-34-72
OPEL OMEGA, 1990 r., 186 tys. km, 2300 ccm, diesel, bordo
wy metalic, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, ABS, cen
tralny zamek, radioodtwarzacz + 6 głośników, 2 komplety opon, 
kupiony w salonie, I właściciel, - 12.100 zł. Rawicz, tel. 
065/545-62-90 po godz. 20,0607/37-12-05 
OPEL OMEGA, 1990 r., 144 tys. km, 2300 ccm, diesel, kolor • 
kość słoniowa, oznakowany, wspomaganie kier., centr. zamek, 
RO Sony, techn. sprawny, ekonomiczny, oszczędny, • 11.400 zł 
lub zamienię na samochód z instalacją gazową. Wałbrzych, tel. 
074/843-38-11
OPEL OMEGA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, szary metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, za
dbany, • 8.900 zł lub zamienię na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, kolor gra- ' 
fitowy, szyberdach, relingi dachowe, ABS, el. reg. lusterka, we
lurowa tapicerka, alum. felgi, reg. reflektory, dzielona tylna ka
napa, roleta, reguł, fotel kierowcy, RM ♦ 6 głośników, stan b. 
dobry, -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-55-06 
OPEL OMEGA KOM81,1991 r., 140 tys: km, 2000 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie, ABS, centr. zamek, relingi dachowe, 
roleta bagażnika, • 10.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/61-27-74, 
0607/62-58-03
OPEL OMEGA CD KOMBI, 1991 r., 145 tys. km, 2600 ccm, ko
lor grafitowy metalic, bogata wersja, - 11.900 zł. Leszno, tel. 
065/520-05-33
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, w kraju od 3 tygodni, wspomaganie, ABS, centr. za
mek, szyberdach, roleta, po przeglądzie, stan b. dobry, zwol
nienie z opłaty skarbowej, - 9.900 zł. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
OPEL OMEGA DIAMOND, KOMBI, 1991 r., 2600 ccm, bordowy 
metalic, ABS, TCS, automatic, wspomaganie, podgrzewane, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, halogeny, relingi dachowe, centr. 
zamek, alarm, welurowa tapicerka, alum. felgi, zabezpieczenia 
dia dzieci, stan b. dobry, -12.000 zł. Wtocław, tel. 071/351-27-85 
po godz. 20,0603/09-23-44
OPEL OMEGA, 1991/95 r., 2000 ccm, benzyna ABS, wspoma
ganie, immobilizer, el. zamki, alarm, komputer, automatic, waż
ny przegląd, - 11.500 zl. Wrocław, tel. 071/327-93-92, 
0607/03-26-69
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 230 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
24V, czarny metalic, pełne wyposażenie, • 14.500 zl. Wrocław, 
tel. 0601/22-84-22,0606/97-43-77 
OPEL OMEGA, 1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perło
wobordowy, szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, RO, zderzaki w kolorze nad
wozia, • 16.000 zł lub zamienię na mniejszy. Leszno, tel. 
065/535-00-63
OPEL OMEGA, 1992 r., 2600 ccm, bordowy metalic, bogate 
wyposażenie, - 12.500 zł lub zamienię na tańszy. Małachowo, 
gm. Dolsk, woj. poznańskie, tel. 0607/04-56-67 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 180 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
biały, centr. zamek, szyberdach, ABS, relingi dachowe, weluro
wa tapicerka, dzielona tylna kanapa, w kraju 6 miesięcy, stan 
dobry, -15.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0600/36-70-76 
OPEL OMEGA KOMBI. 1992 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, stan 
idealny, wyposażenie, w kraju od tygodnia, - 13.000 zi. Ostró
wek, tel. 0603/76-41-07
OPEL OMEGA, 1992 r., 168 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
kpi. dokumentacja, centr. zamek, wspomaganie, welurowa ta

picerka, szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
RM, el. reg. lusterka, zadbany, - 11.700 zl lub zamienię na tań
szy. Tomislaw, tel. 075/731-20-53,0605/46-15-91 
OPEL OMEGA, 1992 r., 160 tys. km, szary metalic, wspomaga
nie, el.szyby, cena - 11.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-58-25 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r„ 165 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
kolor śliwkowy metalic, relingi dachowe, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. podgrzew. lusterka, el. reg. reflektory, el. otw. szyber
dach, roleta, ABS, welurowa tapicerka, RM, hak, reg. kierowni
ca, reg. pasy, alum. felgi, wspomaganie, halogeny, -15.500 zł. 
Zaręba, tel. 075/722-18-33,075/775-54-04 
OPEL OMEGA, 1992/96 r., 118 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby 
(4), el. regui. lusterka, szyberdach, centralny zamek, alarm, alu
miniowe felgi, podgrz. fotele, komputer pokładowy, tempomat, • 
17.000 zł. Wtocław, tel. 071/361-90-36,0502/50-42-31 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 175 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
czarny metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, relingi 
dachowe, roleta, drewno, podgrzewane fotele, alum. felgi, au
tomatic, hak, -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 zł., tel. 
0601/38-94-05 01029721 

OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 90 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
czerwony, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, • 16.300 zł. 
Kluczbork, tel. 0608/51-35-97,077/418-93-47

A U T O  tip 
SKLEP SERWIS

OPEL
Wrocław, ul. Karkonoska 7 (naprzeciw TVP) 
sk lep 33-999-68, serw is 339-82-66

OPEL OMEGA, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ja
snozłoty metalic, kombi, relingi dachowe, roleta, centralny za
mek, wspomaganie kier., szyberdach, ABS, nie eksploatowany 
w kraju, bez wypadku, - 14.500 zł lub zamienię na inny samo
chód. Kłodzko, tel. 074/867-76-42 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 136 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, sprow. w całości, 10 mies. w kraju, relingi dachowe, 
roleta, ABS, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
szyberdach, oryg. radio, alum. felgi- gwiazdy, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 16.500 zl lub zamienię na tańszy. Kroto
szyn, tel. 0608/76-39-43, 062/725-32-39 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 309 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, immobilizer, alarm, centr. zamek, pilot, ABS, szyber
dach, RO, zestaw głośno mówiący, relingi dachowe, -14.000 
zł. Wtocław, tel. 071/351-92-72
OPEL OMEGA A, 1993 r., 95 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
szyberdach, ABS, wspomaganie kier., automatic, wersja z do
datkami chromowanymi, hak, centr. zamek, RO, do sprowadze
nia z Niemiec, • 13.000 zl. Wrocław, tel. 339-22-90, 
0502/25-80-49
OPEL OMEGA SKŁADAK, 1994 r., demnopopielaty, • 5.500 zł. 
Czarny Bór, tei. 074/845-05-13 do godz. 14,074/845-07-77 po 
godz. 14
OPEL OMEGA A KOMBI, 1994 r., 139 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna ABS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, szyberdach, 
welurowa tapicerka, relingi dachowe, RM stereo, • 13.600 z ł , 
kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 065/546-29-15, 
0603/63-13-56
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r.. 3000 ccm, 24V, bordowy, 
pełne wyposażenie, bez wypadku, stan idealny, - 35.800 zł. 
Wtocław, tel. 071/349-37-85,0605/33-94-33 
OPEL OMEGA B4, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, RO, 5-biegowy, 4WD, wspomaganie kier., alum. felgi, 
el. reg. lusterka, alarm, el. reg. lusterka, poduszka pow., I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, • 29.000 zi. Żary, 
tei. 068/374-68-03,0606/52-46-88 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0207 www.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 127 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
ciemnozielony, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, poduszki pow,
- 30.000 zł. Głogówek, tel. 077/437-26-28,0607/10-23-25 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 2500 ccm, TDS, szary meta
lic, centr. zamek * pilot, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach, el. reg. fotele, ABS, RO, 2 pod. powietrzne, relingi, welu
rowa tapicerka, hak, 3 dni w kraju, • 30.000 zł. Jawor, tel. 
0604/72-36-24
OPEL OMEGA B, 1994 r., 121 tys. km, 2000 ccm, 16V, Ecotec, 
zielony metalic, RM, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, 2 1 
pod. powietrzne, ABS, el. reg. lusterka i foteli, klimatyzacja, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, - 29.800 zl lub 
zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ben
zyna, srebrny metalic, RM, hak, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, immobilizer, el. reg. lusterka, szyberdach, 2 pod. powietrz
ne, alum. felgi, kpi. dokumentacja, - 24.900 zł. Polkowice; tel. 
076/749-67-87,0604/88-64-03
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., TDi pełne wyposażenie, bez 
wypadku, - 35.500 zi. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
OPEL OMEGA, 1994 r., 94 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, ciemno
zielony metalic, bez wypadku, klimatyzacja, centralny zamek, 
wspomaganie kier., ABS, el. otwierane szyby, szyberdach, -
27.000 zl. Sulechów, tel. 0604/59-98-75
OPEL OMEGA B, 1994 r„ 156 tys. km, 2000 ccm, '16V, ECO
TEC, biały, w kraju od 3 tygodni, oclony, po przeglądzie, auto
matic, książka serwisowa, 2 poduszki pow., wszystkie el. do
datki, radio, I właściciel, ABS, serwo, centr. zamek, szyberdach, 
elektr. reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicerka, kpi. dokumen
tacja stan b. dobry, cena - 27.900 zl. Wtocław, tel. 071/327-96-98 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 158 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 
bez wypadku, sprowadzony na mienie, stan b. dobry, - 27.200 
zi. Wrocław, tel. 071/339-04-41,0604/26-21-66 
OPEL OMEGA.B KOMBI, 1994 r., 122 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, el. otw. szyby, el. reguł, fotele, klimatyzacja, 
centr. zamek, alarm, ABS, 2 pod. powietrzne, el. szyberdach, 
zielone szyby, RO z RDS ♦ 6 głośników, stan b. dobry, - 27.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-55-32,0601/71-26-69 
OPEL OMEGA B, KOMBI. 1994 r., 142 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, wersja CD, wszystkie el. dodatki, el. reg. szy
berdach, el. reg. lusterka, ei. otw. szyby i fotele, ABS, immobili
zer, alarm, pompowany tył, 5 zagłówków, sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, - 32.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-52-75, 
0604/2243-22
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, 16V, bordowy metalic, -
26.000 zł lub zamienię. Żagań, tel. .068/477-65-65, . 
0605/67-07-70
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 2500 ccm, TDS, srebrny metalic, 
ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. role
ta, wspomaganie, komputer, immobilizer, RO, - 29.500 zl lub 
zamienię na tańszy. Marcinkowice, tel. 071/302-86-44, 
0606/43-27-31
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 131 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, centr. zamek, wspomaganie, klimatyzacja, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, welurowa ta
picerka, 5-biegowy, 2 pod. powietrzne, stan techn. b. dobry, - 
28.900 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
OPEL OMEGA, 1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
16V, ciemnozielony metalic, sprowadzony w całości, inst. ga
zowa, wspom. kierownicy, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. szy- 
beradch, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ei. reg. fotele, central-
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ny zamek, alum. felgi Borbet, immobilizer, welurowa tapicerka.
RO z RDS, atrakc. wygląd, - 30.000 zł. 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, 2 poduszki powietrz- v  / 
ne, centralny zamek, alarm, immobilizer, pełne wyposażenie 
elektr., radioodtwarzacz, kanapa dzielona, siatka, roleta. 5 za
główków, I właściciel w kraju, zadbany, stan idealny. - 30.000 
zł. Wrocław, tel. 071/341-21-93
OPEL OMEGA B, 1995 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 16V, granato
wy metalic, kombi, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterica, szyberdach, immobilizer, centr. 
zamek * pilot relingi dachowe, bez wypadku, kupiony w salo
nie, - 30.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
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 CD, 1995 r., 214 tys. km, 2500 ccm, V6, kolor 
grafitowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i roleta 
bagażnika, el. otw. dach, el. reguł, fotele, ABS, TC, 2 pod. po
wietrzne, komplet opon zimowych, - 29.000 złv Zielona Góra, 
tel. 068/453-49-39,0605/42-07-26 
O  OPEL OMEGA B, 1995 r., 2500 ccm, TDS, kolor 

grafitowy metalic, pełne wyposażenie, stan b. 
dobry, - 39.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87025551

OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 65 tyś. km, 2000 ccm, wtrysk 
16V, srebrny metalic, wspomaganie, c. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, el. reg. foteli, ABS, alum. 
felgi, radioodtwarzacz, welur, serwisowany, sprowadzony w 
całości, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, - 
29.900 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 16V 
benzyna, grafitowy metalic, oclony w całości, 2 poduszki pow., 
klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, centralny 
zamek + pilot ABS, wspomaganie kier., el. regulowany fotel kie
rowcy, RM, welurowa tapicerka, relingi dachowe, roleta, książ
ka serwisowa, stan b. dobry, - 31.700 zł. Lwówek Śląski, tei. 
0602/76-82-98,0603/74-73-17
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 133 tys. km. 2000 ccm, 16V 
ECOTEC, srebrny metalic, pełne wyp. elektr., ABS, hak, radio
odtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, c. zamek + pilot, roleta, 
relingi, ks. serwisowa, I właściciel, - 30.000 zl. Mikstat tel. 
062/731-03-28,0600/50-45-53
OPEL OMEGA, 1995 r^99 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor wi
śniowy metalic, pełne wyposażenie, bez wypadku, w kraju 4 
lata, kpi. dokumentacja, - 32.000 zl lub zamienię na tańszy, 
kombi. Nowa Sól, tel. 068/387-55-21,0602/22-35-84 a .
OPEL OMEGA CD CARAVAN, 1995 r„ 155 tys. km, 2500 ccm, ™  
TDi, ciemnografitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatronic, 
skórzana tapicerka, bez wypadku, • 38.000 zl lub zamienię na 
mniejszy, osobowy (diesel). Oława, tel. 0503/02-19-44 
OPEL OMEGA SKŁADAK, 1995 r., 180 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, turbo intercoołer, wersja CD, srebrna listwa, pełne 
wyposażenie elekbyczne, szyberdach, ABS, zadbany, stan b. 
dobry, - 14.800 zl. Świebodzice, tel-. 0503/02-42-10 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 147 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, relingi dachowe, roleta, RO, kompl. dokumentacja, bez 
wypadku, - 29.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-19-57, 
0602/30-11-80
OPEL OMEGA B, 1995 r., 104 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, kombi, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wyposaże
nie elektryczne, kompl. kół zimowych + felgi, alum. felgi, RO 
Blaupunkt Car 300,1 właściciel, pilne, - 25.500 zl. Wrocław, tel. 
0601/73-15-74 „
OPEL OMEGA B, 1995 r., 132 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, komputer, drewno, pełna elektryka, we
lurowa tapicerka, 3 zabezpieczenia, - 31.900 zi lub zamienię 
na droższy. Wtocław, tel. 071/372-68-84,0606/34-52-37 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 106 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., radio 
na płyty CD i inne dodatki, - 34.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-34-67,0603/77-51-37
OPEL OMEGA B, CD, KOMBI, 1995 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 
ciemnozielony metalic, klimatyzacja, ABS, komputer, 2 pod. 
powietrzne, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, relingi dacho
we, skórzana kierownica, drewniane dodatki, kpi. dokumenta
cja, I właściciel, • 26.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/776-15-72, 
0502/04-88-94
OPEL OMEGA CD KOMBI, 1995/96 r., 158 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, perłowozielony metalic,.klimatyzacja, ABS, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, szyberdach, alum. felgi, wszystkie el. 
dodatki, RM, welurowa tapicerka, w kraju 6 miesięcy, relingi 
dachowe, bez wypadku, i właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, • 34.800 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-20-01 
OPEL OMEGA, 1995/96 r., 104 tys. km, 2000 ccm, benzyna.^ 
zielony, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, ABS, klimatyzacjami" 
pełne wyposażenie el., roleta, skórzana kierownica, garażowa
ny, - 31.000 z l Wrocław, tel. 071/373-98-64 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 207 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czar
ny, alum. felgi 17’ , skóra, klimatronic, automatic, wszystkie el. 
dodatki, w kraju od 2 miesięcy, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/24-96-98
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, turbo O. 
biały, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, automatic, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, relingi dachowe, centr. 
zamek, alarm * pilot, RM + 6 głośników, • 36.700 zl. Legnica, 
tel. 076/721-66-07
OPEL OMEGA B, 1996 r., 75 tys. km, 2500 ccm, TDS, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, alarm, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, - 41.500 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-40-24

OPEL - KRUK
C Z Ę Ś C I  ZA M IEN N E?
0 P010210 n i s k i e  c e n y
OPEL-KRUK W rocław  u l. Lltom ska 25  
tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41, fax 071/373-5244

OPEL OMEGA, 1996 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, wspom. kierownicy, ABS, 2 poduszki powietrzne, cen
tralny zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, el. 
żaluzja, el. reg. i podgrzewane fotele, welurowa tapicerka, RM 
z RDS, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 30.000 
zi lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/664-86-35, 
0503/08-60-59
OPEL OMEGA B, 1996 r., 69 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, automatic, komputer, klimatronic, szyberdach, wersja 
CD, wszystkie el. dodatki, alum. felgi 17*, • 41.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-97-97,0604/48-40-55 -
OPEL OMEGA CD KOMBI, 1996 r.. 91 tys. km. 2000 ccm, 16V, ^  
granatowy metalic, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, welurowa 
tapicerka, el. reg. lusterka, eLotw. szyby, komputer, alum. felgi, 
szyberdach, podgrzewane fotele, ABS, centr. zamek, - 33.00.0 
zł. Wschowa, tel. 065/538-84-86,0603/94-44-27 
OPEL OMEGA SEDAN B, 1996/97 r., 130 tys. km, 2500 ccm,
V6, biały, automatic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektrycz
ne, immobilizer, centralny zamek, dodatkowe zabezpieczenia,
- 34.700 zł. Bralin, tei. 062/781-27-59 
OPEL OMEGA B, 1997 r., 2500 ccm, V6, srebrny metalic, bo
gata wersja, automatic, • 43.500 zł. Grabów, tel. 062/730-53-23, 
0601/70-25-02
O  O PEL  OM EGA KOMBI, 1997 r., 95 tys. km, 2500 

ccm , turbo O, biały, klimatronic, ABS , szyber
dach, pełne wyposażenie elektr., bez wypadku, 
stan b. dobry, • 43.000 z l. Ś roda Ś ląska , tel. 
071/317-15-60 01031741

OPEL OMEGA TDS SEDAN, 1997/98 r., 50 tys. km, 2500 ccm. 
turbo D, srebrny, 5-biegowy, klimatronic, tempomat, el. otw. szy
by i szyberdach, el. reg. lusterka, podgrzew. fotele z pamięcią 
regulacji, elektr. opuszcz. roleta, spoiler, alum. felgi, RM Phi
lips, wykończenia w drewnie, ABS i inne dodatki, kompl. doku
mentacja, - 49.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73 lub, 
0603/2345-49
OPEL OMEGA, 1998 r., 18 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, blokada skrzyni bie
gów, - 51.000 zł. Lubin, tel. 076/846-55-06 
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, zloty metalic, automatic, 
welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyber- %

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 28 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 8.06.2001
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> dla sprzedających części i akcesoria samochodowe 
zadaszone miejsca ekspozycyjne, w czerwcu - bezpłatne 

• możliwość rezerwacji miejsc
> parking dla odwiedzających -1.000 miejsc
> dojazd autobusami linii O i 107

Informacja i rezerwacja: '"'Lr:' 
poniedziałek- piątek - w godz. 8.00-16.00, tel./fax 071/334-15-17 lub 071/343-45-41 
sobota - niedziela Vtęl. kom. 0-501 962 093 lub 0-601 996 988
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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, hak, po wymianie silnika w 1987 r., stan dobry, -1.000 
zł: Miechowice, gm. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/74-16-42
OPEL REKORD, 1980 r., 75 tys. km, 1900 ccm, benzyna, żółty, 
Berlina, nowe tarcze i bębny hamulcowe, nowe opony, bez ko
rozji, ważny przegląd, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, • 1.500 zł. Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 
074/872-22-83
OPEL REKORD, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, ogumienie i sil
nik w dobrym stanie, stan dobry, • 1.000 zł lub zamienię na busa. 
Wałbrzych, tel. 074/843-95-43
OPEL REKORD, 1980 r., 1800 ccm, czerwony, silnik w b. do
brym stanie, ogumienie w dobrym stanie, brak aktualnego prze
glądu, stan dobry, - 700 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-95-43 
OPEL REKORD KOMBI, 1982 r., 2300 ccm, diesel, brązowy, 
przegląd do 01.2002 r, • 888 zł. Wałbrzych, tel. 0601/58-06-57 
OPEL REKORD, 1982 r., 2300 ccm, diesel, pomarańczowy, 
podobny do Poloneza Trucka, zarejestrowany jako ciężarowy, 
przegląd ważny do 2002 r., hak, po remoncie kapitalnym, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, • 2.500 zl. Wrocław, tel. 

|371/328-80-37
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 
O  OPEL REKORD, 1983 r, 2000 ccm, benzyna, zło

ty metalic, stan ogólny dobry, inst. gazowa, ory
ginalny szyberdach, el. otwierane szyby, welu
rowa tapicerka, 4-drzwiowy, 4-biegowy, aluminio
we felgi, zadbane wnętrze, waine OC i przegląd, 
- 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/341-72-47, 
0609/45-69-18 02026371

OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
alum. felgi, • 2.500 zł. Klenica, tel. 068/352-35-16 
OPEL REKORD, 1983 r., 1800 ccm, srebrny, 4-drzwiowy, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, na białych tablicach, - 1.500 zi. 
Nowa Sól, tel. 068/352-44-21,0606/52-61-82 
OPEL REKORD, 1983 r., 1800 ccm, DOHC, zielony metalic, 
alum. felgi, RO, inst. gazowa (nowa), silnik w b. dobrym stanie, 
stan dobry, - 2.600 zł. Wałbrzych, tei. 074/841-68-27 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, diesel, ciemnozielony, nowy 
model, RO, stan b. dobry, - 2.800 zł. Wtocław, tel. 071/355-61-19 
wieczorem, 0608/84-46-03
OPEL REKORD SEDAN, 1983/84 r., 190 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, radio, stan b. dobry, - 3.300 zł. Legni
ca, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
OPEL REKORD, 1984 r., 207 tys. km, 2300 ccm, diesel, grafito
wy metalic, stan b. dobry, - 4.300 zł lub zamienię na inny. Zielo
na Góra, tel. 068/324-53-93
OPEL REKORD, 1984 r., 116 tys. km, 1800 ccm, OHC insi ga
zowa, el. otw. szyby, hak, centr. zamek, alum. felgi, RO, weluro
wa tapicerka, atrakcyjny wygląd, zadbany, • 5.200 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-07-57 •
OPEL REKORD, 1985 r., 164 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, zadbany, stan dobry, po wymianie wielu części, - 4.150 
zł. Opole, tel. 077/455-88-16 po godz. 20,0607/38-16-55 
OPEL REKORD, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, automatic, w 
ciągłej eksploatacji, • 1.800 zl. Biedrzychowice, gm. Żary, tel. 
0600/18-73-31 po godz. 18
OPEL REKORD KOMBI. 1985 r., 12 tys. km, 1800 ccm, zloty 
metalic, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, w Polsce od 97 r, •
5.000 zł. Bolesławiec, teł: 0605/63-14-06 
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, tan io. Dzierżoniów , tel. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02024711

OPEL SINTRA, 1997 r., 24 tys. km, 2200 ccm, wtrysk 16V, srebr
ny metalic, 7-osobowy, klimatyzacja, alum. felgi, wspomaga
nie, c. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. świateł, eł. reg. 
lusterka, ABS, radioodtwtf zacz, instalacja gazowa, stan b. do
bry, - 49.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58,0609/28-92-48 
OPEL UGRA, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, czarny, klimatyza
cja, pełne wyp. elektr., akim. felgi, poduszka pow., stan bardzo 
dobry, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-37-66 
OPEL TIGRA, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm. 16V, czarny, peł
ne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, - 23.000 zł. Nowa 
Wieś, tel. 062/741-13-08
OPEL TIGRA, 1995 r., 135 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
el. otw. szyby, wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, alum. fel
gi, odtwarzać; CD Clarion, spoiler, dodatkowe światło .stop*, 
serwisowany, - 21.500 zl. Nysa, tel. 0601/56-55-60 
OPEL TIGRA, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. otwierany szyberdach,

el. otwierane szyby, centralny zamek, halogeny, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, - 25.000 zł. Rydzyna, tel. 0602/24-44-54 
OPEL TIGRA, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, czarny, wspo
maganie, el. otw. szyby, szyberdach, RO, alum. felgi, - 22.000 
zł. Wrocław, tel. 071/348-28-88,0605/54-30-42 
OPEL TIGRA, 1995/96 r., 77 tys. km, 1600 ccm, 16V, Ecotec, 
bordowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 5-biego
wy, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, alum. felgi, ABS, 
klimatyzacja, kpi. wyposażenie elektryczne, immobilizer, radio, 
zadbany, - 24.200 zł. Paszowice, tel. 076/870-10-25 
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, teł. 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., 1600 ccm, 16 V, czarny metalic, 120 KM, 
komputer, I właściciel, spoilery, skóra, klimatyzacja, RO, alum. 
felgi, sportowe zawieszenie, tuning irmschera, sportowy tłumik, 
2 kpi. kół, • 32.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-46-13, 
0605/24-78-16
OPEL TIGRA, 1998/99 r., 37 tys. km, 1400 ccm, 16V, granato
wy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, alarm, kompu
ter, alum. felgi, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, • 31.000 zł 
lub zamiana na tańszy. Pleszew, tel. 062/741-96-69, 
0608/15-86-55
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, 16V, czarny meta
lic, ABS, alum. felgi, el. reg. lusterka, drewno, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, ospoilerowany, oryginalny sportowy ukl. 
wydechowy, - 12.506 zł. Legnica, tel. 076/851-22-87, 
0603/51-69-92
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 124 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, brązowy metalic,.stan silnika i blacharki b. dóbry, wspoma
ganie kier., szyberdach 2-funkcyjny, 4 zagłówki, dzielona tylna 
kanapa, reguł. wys. mocowania pasów, RO + 6 oryg. głośni
ków. - 9.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-90-94,0604/40-53-70 
OPEL VECTRA GT. 1989 r., 2000 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
kubełkowe fotele, RM  alum. felgi, dzielona tylna kanapa, obro
tomierz, - 9.900 zł lub zamienię (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/854-78-08,0602/36-07-03
OPEL VECTRA SEDAN, 1989/90 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa, dwa zabezpieczenia, nowy kataliza
tor, RM Blaupunkt, spoiler, atrakc. wygląd, -10.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0606/27-38-40
OPEL VECTRA, 1989/96 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, katalizator, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lu
sterka, hak, welurowa tapicerka, tylny spoiler, 5-biegowy, stan 
dobry, - 8.900 zł.' Jelenia Góra, tel. 075/643-83-54, 
0607/37-72-80
OPEL VECTRA CD, 1989/96 r., 151 tys. km, 2000 ccm, kolor 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, centr. zamek, wspoma
ganie, alum. felgi, ABS, klimatyzacja, stan dobry, kpi. dokumen
tacja, przegląd do 05.2002 r., brak lusterek, • 9.100 zł. Wro
cław, tel. 071/359-36-88,0604/28-42-19 
OPELVECTRA SEDAN, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy, I właściciel, oryginalny lakier, bez wypadku, -
10.800 zł. Bolesławiec, tel. 0608/15-12-35 
OPEL VECTRA, 1990 r., 81 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, obroto
mierz, halogeny, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, dzie
lona tylna kanapa, reguł. wys. mocowania pasów, reg. kierow
nica, reguł, fotel kierowcy, garażowany, zadbany, - 11.800 zł 
lub zamienię na droższy. Legnica, tełr 076/854-32-68, 
0601/99-30-95
OPEL VECTRA, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordo
wy, centr. zamek, alarm, nowe tłumiki, - 9.000 zł. Lubin, tel. 
0602/61-62-93
OPEL YECTRA, 1990 r., 18 tys. km, 2000 ccm, szary metalic, 
centralny zamek, automatic, el. otwierany szyberdach, wspo
maganie kier., nowa głowica, alternator, na białych tablicach - 
1050 DEM. Ozimek, tel. 077/465-41-91,0601/94-99-05 
OPELVECTRACD, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, biały, ABS, 
el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, wspo
maganie, welurowa tapicerka, stan dobry, • 8.500 zł. Wocław, 
tel. 0608/68-48-96
OPEL YECTRA GT, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, wspomaganie, szyberdach, RO, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 8.900 zł. Wro
cław, tel. 071/355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/94 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, 4x4, komputer, alarm, centr. zamek, 
el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory,

RM ♦ 6 głośników, - 9.500 zł (możliwe raty). Bystrzyca Kłodzka, 
Mpl. 074/811-24-72,0502/28-32-99 

OPEL VECTRA, 1990/95 r., 160 tys. km, 1800 ccm, biały, inst 
gazow&s.spoiler tylny, szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, 
ABS, • 10.500 zł. Wtocław, jel. 071/368-10-35 po godz. 18 
OPEL VEĆTRA SEDAN, 1990/97 r, 170 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, 4-d(zwiowy, 5-biegowy, garażowany, RO, stan 
idealny -11.000 zł lub zamienię na mniejszy do 6.000 zi może 
być VW Garbus, do 1975 r.. Malczyce, tel. 071/317-95-15 
OPELVECTRA, 1991 rVl600 ccm, bordowy metalic, wspoma
ganie, alum. felgi, sprowadzony w całości, bez wypadku, oclo
ny, po przeglądzie, nie rejestrowany w kraju, - 12.700 zl. Ko
morniki, tel. 076/858-40-55 \
OPEL VECTRA, 1991 r., 2000 ctem, biały, wspomaganie, ABS, 
centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, weluro
wa tapicerka, szyberdach, alum. felgi, RM Opel ♦ 6 głośników, ' 
el. wysuwana antena, • 11.500 zł lub zamienię na mniejszy. 
WTocław, teł. 071/352-82-91,0600/82-28-36 
OPEL VECTRA, 1991 r., 166 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielony 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, hak';- alarm, immobilizer, 
kpi. dokumentacja, nowe amortyzatory i akumulator (na gwa
rancji), stan dobry, -13.500 zł. Wrocław, tel. 0^1/365-16-54 
O  OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 cćm, złoty me

talic, ABS, 4x4, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, kubełkowe fotele, • 11.900 zł łub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87025781

OPEL YECTRA, 1991 r., 125 tys. km, 1600 ccm, srebrn^meta- 
lic, sprowadzony w całości, szyberdach, centr. zamek, el>reg. 
reflektory, RO, katalizator, dzielona tylna kanapa, 4-drzwiowy, 
garażowany, stan b. dobry, • 11.500 zł. Głogów,-tef.- 

^076/834-59-94 -----
OPEL YECTRA CD SEDAN, 1991 r., 117 tys. km. 2000 ccm, - 
wtrysk, bordowy metalic. oryginalny przebieg, stan idealny, ob
niżony, sportowe zawieszenie, aluminiowe felgi, ABS, wspoma
ganie kier., radioodtwarzacz, el. antena, - 12.500 zl. Gostyń, 
tel. 065/572-28-23
OPEL VECTRA, 1991 r., 107 tys. km, 2000 ccm, śliwkowy me
talic, sedan, 4x4, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, cen
tralny zamek, RO, welurowa tapicerka, bez wypadku, stan ide
alny, • 12.800 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-69-17 
OPEL VECTRA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, do sprowadzenia, bez wypadku, centralny za
mek, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, alu
miniowe felgi, stan idealny, • 10.500 zi. Lwówek Śląski, tel. 
0602/63-01-69,0607/06-07-44
OPEL VECTRA, 1991 r., 128 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, el. szyberdach, bez wypadku, w kraju od 5 mies., 
5-drzwiowy, • 15.000 zi. Milicz, tel. 071/383-04-55 po godz. 15 
OPEL VECTRA, 1991 r., 115 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, benzy
na, kolor grafitowy metalic, bez wypadku, I właściciel, wspoma
ganie, centr. zamek, szyberdach, RM, reg. reflektory, reguł. wys. 
mocowania pasów, sprowadzony w całości, • 12.900 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-91-31,0501/37-12-15 
OPEL VECTRA, 1991 r., 154 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, szyberdach, obrotomierz, 
spoiler, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, welurowa tapicer
ka, alum. felgi 15 ., RM, - 11.800 zł lub zamienię na tańszy. 
Paczków, tei. 077/431 -72-76,0609/64-03-44 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, Pb/wspomaganie 
kier., ABS, obrotomierz, el. reg. lusterka, 4 zagłówki, dzielona 
tylna kanapa, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, lusterka i 
zderzaki w kolorze nadw, el. wysuw, antena, sportowy tłumik.- 
wycieraczki reflektorów, sprowadzony w całości, • 11.400 zł lub 
zamienię na inny. Rawicz, tel. 065/546-35-33,0603/68-79-10 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, nowe opony, RO, centr. zamek, oryg. blacharka, -10.000 
zł lub zamienię na VW Transportera T2, 1600 diesel, pilne. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-10
OPEL VEĆTRA, 1991 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna dokumentacja, 
szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwarzacz * 6 głośni
ków, opony zimowe, welurowa tapicerka, • 12.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/373-61-37 po godz. 20,0603/84-99-70 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, bez wypadku, oclony w całości, RM, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, szyberdach 2-stopniowy, książka serwisowa, -
12.500 zi (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
076/866-33-33,0602/71-07-00 *
OPEL VECTRA SEDAN. 1991/92 r., 130 tys. km, 1600 ccm, gra
natowy, kpi. dokumentacja, 3 mies. w kraju, zarejestrowany, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, immobili
zer, RO, dzielona tylna kanapa, alarm, stan b. dobry, -13.000 zl 
lub zamienię na tańszy, Opel Kadett, Peugeot 309 D. Leszno, 
tel. 065/529-23-21

OPEL YECTRA, 1991/92 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, w kraju od 2 dni, centr. zamek ♦ pilot alum. felgi, 
ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapicerka, radio, 
po przeglądzie, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. reflekto
ry, książka serwisowa, • 12.900 zi. Rawicz, tel. 0607/09-45-04 
OPEL VECTRA GL, 1991/92 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości, w kraju od 1 dnia, 
bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, atermiczne szyby, el. 
reg. reflektory, RM Opel, reguł wys. mocowania pasów, kpi. 
dokumentacja, -11.900 zl. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor śliwkowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, 
alum. felgi, centr. zamek, welurowa tapicerka, bez wypadku, 
RO, koła zimowe, zadbany, - 13.800 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-39-14,0501/32-40-22
OPEL VECTRA, 1992 r., 124 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, centr. zamek, szyberdach, RO ♦ 6 głośników, dzie
lona tylna kanapa, podłokietnik, kubełkowe fotele, alum. felgi, 
nowe opony, serwisowany, garażowany, I właściciel, w kraju od
2 lat. stan b. dobry, -14.600 zl. Milicz, tel. 071/384-25-93 
OPEL VECTRA, 1992 r., 102 tys. km, 1600 ccm, biały, stan b. 
dobry, wspomaganie, centr. zamek, alarm, - 10.500 zł lub za
mienię na mniejszy. Pókój, tel. 077/469-80-24,0604/56-09-37 
O  OPEL VECTRA CD, 1992 r., 111 tys. km, 2000 ccm,

szary metalic, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, 
szyberdach, pełne wyposażenie elektr., stan ide
alny, welurowa tapicerka, alarm, radioodtwa
rzacz, el. antena, wspomaganie kier., kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, możliwe raty, •
15.000 zł- „  teł. 063/572-24-74, 0607/38-00-09 
01031921 ‘ x

O  OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, 
wspomaganie, centr. zamek, • 11.900 zł lub za
mienię. Zary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 

V 0602/79-49-88 87025791
OPxEL VECTRA, 1992 r., 117 tys. km, 1700 ccm, diesel, grana-' 
towjc wspomaganie, ABS, sprowadzony z Niemiec, w kraju od
3 dnf;.kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -16.000 zł. Ko
żuchów, tel. 0602/10-20-03
OPEL YfeCTRA, 1992 r., 158 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ciem- 
nografitowy’ABS, el. reguł, lusterka, szyberdach, centralny za
mek, welurowa tapicerka, sedan, sprowadzony w całości, -
14.500 zl. Oleśnica, tel. 071/314-46-22 po godz. 16, 
0600/85-86-14
OPEL VECTRA, 1992 r., 145 tys. km, 1600 ccm, bordowy meta
lic, wspomaganie  ̂centralny zamek, szyberdach, felgi aluminio
we, spoiler, eł.światła, dzielona tylna kanapa, światło stop, stan 
bardzo dobry, garażowany, -13.400 zł. Rokosowo, gm. Poniec, 
tel. 065/573-11-65 |
OPEL VECTRA, 1992 r.,.150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy, el. otw. szyby, eł. reg, lusterka, ABS, wspom. kierownicy, 
welurowa tapicerka, centralny zamek, alum. felgi + kpi. opon 
zimowych, • 10.800 zl. Wałbrzych, tel. 060.1/55-94-72 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 105 tys. km, 1800 ccm, nie
bieski metalic, wspomaganie, ceńtr. zamek, radio, książka ser
wisowa, stan idealny, 12.000 zl lub zamienię na tańszy. Wro
cław, tel. 0606/98-86-71
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, bez wypadku, 5-biegowy, radio + 6 gło
śników, centralny zamek, szyberdach. wspomaganie ider., peł
na dokumentacja, • 13.800 zł. Żary, tel. 0604/22-90-01 - 
OPEL VECTRA, 1992/2 r., 144 tys. km, 2000 ccm, biały, alarm 
* pilot, immobilizer, centr. zamek, eł. otw. szyby, wspomaganie, 
RO, bagażnik, hak, stan b. dobry, - 13.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-37-92
OPEL VECTRA CD, 1992/93 r., 132 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, bez wypadku, do sprowadzenia z 
Niemiec, bogate wyposażenie -3.600 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-75,0607/30-64-13
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 140 tys. km, 1700 ccm, die
sel, perłowośliwkowy metalic, sprowadzony w całości, w kraju 
od 4 drzwi, bez wypadku, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, oryg. RM, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan idealny, -1.900 zł 
, kupujący nie płaci podatku. Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 120 tys. km. 1700 ccm, TDi, 
srebrny metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, nowy mo
del, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, pierwszy prze
gląd, welurowa tapicerka, RM, stan b. dobry, zwoln. z opłat skar
bowych, -16.900 zł. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 98 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowogranatowy metalic, bez wypadku, wspomaga
nie, szyberdach, centr. zamek, lusterka i zderzaki w kolorze

nadwozia, RM, stan idealny, po przeglądzie, -13.700 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0605/40-95-94
OPEL VECTRA CD, 1992/93 r., 128 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, szyberdach, ABS, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, RM, bez wypadku, relingi dachowe, w kraju od 3 dni, 
stan idealny, zadbany, • 13.300 zł. Rawicz, tel. 065/546-33-22, 
0503/14-48-80
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 127 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, perlowografitowy metalic, sprowadzony w całości na 
kolach, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, centr. zamek, el. 
reg. reflektory, el. reg. lusterka i podgrzewane, welurowa tapi
cerka, halogeny, RM, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
stan idealny, - 13.300 zi (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
tel. 0604/25-21-53
OPEL VECTRA CD SEDAN, 1992/93 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, perłowoturkusowy metalic, sprowadzony w całości na 
kołach, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, RM ory
ginalny, alum. felgi, komputer pokładowy, automatic, stan ide
alny, - 12.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0604/25-21-53
OPEL YECTRA, 1993 r, 137 tys. km, 1600 ccm kupiony w salo
nie, Mul-T-Lock, centralny zamek, alarm, - 18.500 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-84-61
OPEL VECTRA, 1993f., 142 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, sprowadzony w całości, i właściciel, wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, stan techn. idealny, garażowa
ny, atrakc. wygląd, • 12.200 złlub zamienię. Kamieoica-Nyska, 
tel. 077/431-73-48,0604/90-21-21"
OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r„ 149 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, bordowy metalic, stan b. dobry, bez wypadku, oryginalny la
kier, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, -
17.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-08 po godz. 19, 
0604/41-15-39
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 
-15.300 zl. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
OPEL VECTRA A, 1993 r., 46 tys. km, 1800 ccm, benzyna, sza
ry metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, alarm, 
RO, szyberdach, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
zderzaki w kolorze nadwozia, oryg. przebieg, książka serwiso
wa, sprowadzony w całości, stan tech. idealny, atrakc. wygląd, 
garażowany, -15.800 zł. Lubin, tel. 076/843-61-52 
OPEL VECTRA, 1993 r., 83 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
szyberdach, centr. zamek, radioodtwarzacz, katalizator, • 16.000 
zł. Opatówek, teł. 062/763-75-34 po godz. 20 
OPEL YECTRA, 1993 r„ 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
inst. gazowa, centr. zamek, ABS, alarm, wspomaganie, auto
matic, hak, oznakowany, halogeny, -15.800 zł lub zamienię na 
Poloneza, do 5.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-65-91 
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r„ 1600 ccm. kolor wiśniowy 
metalic, centr. zamek, alum. felgi, kupiony w salonie, • 15.000 
zł. WTocław, tel. 071/350-06-11
OPEL YECTRA, 1994 r., 82 tys. km, 1700 ccm, turbo D, biały, 
silnik Isuzu, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, - 20.500 
zł. Krotoszyn, tel. 0504/82-91-23 
OPEL YECTRA, 1994 r., 1800 ccm, granatowy metalic, ABS, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie kier., alarm, centr. zamek, I wła
ściciel w kraju, - 17.500 zi. Legnica, tel. 076/854-68-91, 
0607/28-38-53-.
OPEL YECTRA fcDX, 1994 r, 99 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
pełne wyp. elektr., c. zamek, immobilizer, el. otw. szyberdach, 
welur, podgrzewane lusterka, reg. świateł, RM, el. wys. antena, 
zielone szyby, alum. felgi '{5 szt), wykończenia w drewnie, p. 
dokumentacja, zadbany, - 19.800 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/591-03-79,0605/26-19-T8-,
OPEL VECTRA, 1994 r., 130 tys. km, 17ÓtTfcęm, turbo D Isuzu, 
zielony, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwieraną szy
by, immobilizer, radio * RDS, 5-drzWiowy. dzielona kanapa, -
21.200 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-3.4-68,0603/60-78-99 
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 98 tys. krrt>2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, inst gazowa na gwarancji, 2 pod. po
wietrzne, ABS, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, wspomaga
nie, alarm, halogeny, RM, szyberdach, oznakbwany, alum. fel
gi, welurowa tapicerka, I właściciel, kpi. dokumentacja, garażo
wany, zadbany, atrakc. wygląd, stan, - 23.000 zhStrzeiin, tel. 
071/392-29-70,0601/28-50-59
OPEL VECTRA A SEDAN, 1994 r., 2000 ccm, biały, aWómatic, 
2 pod. powietrzne, -17.000 zl lub zamienię na VW Golfa III D. z 
95 r., z dopłatą. Wtocław, tel. 0602/60-08-11 
OPEL VECTRA, 1994 r., 90 tys. km, 1800 ccm. benzyna, kółęr 
grafitowy, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec • 5.500 
DEM. Wrocław, tel. 0607/54-34-07 
OPEL YECTRA CDX, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., alum.
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felgi, ABS, 2 poduszki pow., kupiony w salonie, bez wypadku, -
21.800 zi lub zamienię. Zielona Góra, tel. 068/327-81-74, 
0606/96-56-62
OPEL VECTRA CDX. 1994/95 r., 79 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny, udokum. przebieg, automatic, klimatyzacja; pełne wyposa
żenie el., centr. zamek, wspomaganie, komputer, drewno, skó
rzana kier., podłokietniki, alum. felgi (5 szt.), RO, 6 głośników, 
w kraju od 3 dni, ASR, napinacze pasów, bez wypadku, - 20.100 
zi. Kalisz, tel. 062/592-06-96,0602/28-52-51 
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, automatic,, 
2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, welurpwS' 
tapicerka, sprowadzony w całości, • 17.900 zł. Leszno, tel. 
0605/44-73-47 ,
O  OPEL VECTRA SEDAN, ,1995^^000 ccm, GT 

ABS, wspomaganie, agtematic, centr. zamek, 
alum. felgi, * 16.9jM) zł lub zamienię. Żary, ul. 
O krze i 9, Ufc*tó8/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025581

OPEL.VECTRA-SEDAN, 1995 r„ 88 tys. km, 1800 ccm, kolor 
pefłowowiśniowy, klimatyzacja, wspomaganie, pod. powietrz
na, ABS, centr. zamek + pilot, alarm, immobilizer, el. otw. szy
berdach, RM, wysuwana antena, dzielona tylna kanapa, jasny 
welur, stan tech. b. dobry - 21.900 zl, w rozliczeniu Daowoo 
Tico, Matiz, Polonez, Fiat 126p. Lubin, tel. 0601/59-55-43 
OPEL VECTRA CDX, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie, ei. reg. lusterka, szy
berdach, atermiczne szyby, centr. zamek z pilotem, alarm, im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, klimatyzacja, alum. felgi, 
5-drzwiowy, - 21.500 zł. Wtocław, tel. 0602/41 -88-29 
OPEL VECTRA, 1995 r., 93 tys. km. 2000 ccm, 16V Ecotec, 
zielony metalic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, alumi
niowe felgi 15*. komputer pokładowy, ABS, wspomaganie kier., 
stan b. dobry, • 22.300 zl. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek, immobilizer, Mul-T-Lock, napinacze pasów, halogeny, 
zegar, temometr zewn., RO stereo, welurowa tapicerka, szy
berdach, atermiczne szyby, kpi. dokumentacja, książka serwi
sowa. - 21.500 zł. Wrocław, tel. 328-02-42,0501/85-25-16 
OPEL VECTRA B, 1996 r„ 93 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
101 KM, ABS, wspomaganie kier., poduszka pow, welurowa 
tapicerka, kupiony w salonie w kraju, RO, stan idealny, - 26.800 
zł. Długołęka, teł. 0601/94-67-99, Wrocław, 071/342-28-53 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 62 tys. km, 1800 ccm. 16V Ecotec, 
atramentowy metalik, elektr. otw. szyby, reg. lusterka, szyber
dach, wspomaganie kierownicy, ABS, centralny zamek, orygi
nalne radio z rds, welurowa tapicerka, zadbany, garażowany, 
pierwszy właściciel, pełna dokumentacja, - 26.500 zł lub za
mienię. Kuźnica Trzcińska, tel. 062/781-53-36 
OPEL VECTRA KOMBI. 1996 r.. 77 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
ciemnozielony metalic, przód do malowania, sprawny, zareje
strowany, • 23.800 zł. Leszno, tel. 0608/15-88-38 
OPEL VECTRA CO, 1996 r., 92 tys. km, 1800 ccm, 16V, grafito
wy metalic. wspomaganie, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, RM, 
el. otw, szyby, eł. reg. lusterka, welurowa tapicerka, • 30.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-20.0609/17-18-37 
OPELYECTRAB, 1996 r.. 74 tys. km, 1600 ccm. benzyna, ko
lor wiśniowy, stan techn. idealny, serwisowany, kupiony w  salo
nie w Polsce, garażowany, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/68-62-88
OPEL VECTRA, 1996 r., 78 tys. kn* 1600 ccm. 16V, bordowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, stan 
b. dobry, - 28.600 zł. Lubin, teł. 076/846-98-16 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 140 tys. km, 1700 ccm. turbo D, 
zielony metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrz
ne, klimatyzacja, centralny zamek ♦ pilot, wspomaganie kier., 
ABS, halogeny, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, pełna 
dokumentacja, - 33.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17, 
0602/76-82-98
OPEL YECTRA, 1996 r„ 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor śliw
kowy metalic, wersja CO, pełne wyposażenie elektryczne, kli- 
matronic, drewniane dodatki, ABS, TC, tempomat, szyberdach, 
radio Car 400, aluminiowe felgi, komplet kół zimowych, garażo
wany, zadbany, - 32.000 zł. Wolsztyn, teł/ 0602/212-02-16 
OPEL VECTRA, 1996 r., 100 tys. km. 1600 ccm, 16V, zielony, 
szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, alarm, - 34.000 zł. Zduny, teł. 062/721-51-91,0606/26-39-96 
OPEL VECTRA, 1996/97 r., 101 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny 
metalic, I właściciel, garażowany, bez wypadku, pełne wyposa
żenie, stan b. dobry, • 34.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/784-13-17 
OPEL YECTRA B, 1996/97 r., 122 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECO
TEC, kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
alum. felgi, koła zimowe, RO, halogeny, centr. zamek, immobi
lizer, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 31.900 zł lub za
mienię. Oława, tel. 071/313-57-48,0608/85-55-74 
OPEL VECTRA, 1996/97 r.. 77 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor 
perłowooliwkowy, CDX, SRS, ABS, klimatyzacja, czarna skóra, 
pełne wyposażenie elektryczne, 2 poduszki powietrzne, CD, 
alum. felgi, w kraju od 5>m-cy, stan idealny, - 39.90CT zł łub za
mienię na VW Passata; po 1JW8 ,r.. Wałbrzych, tel. 
074/665-04-3370601/81 -34-75 "
OPEL VECTRA B, 1997 r., 86 tys. km, 1600 ccm, kolor grafito
wy metalic, ABS, 2* poduszka pow., instalacja gazowa, bezwy
padkowy, pełne wyposaż, elektryczne, alum. /elgi 15’ , - 28.000 
zł. Warszawa, tel. 022/652-13-07,0502/82-40-58 
O  O P E L  V E C TR A  B, 1997 r. klimatyzacja, A B S , 

wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, • 28.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0601/47-73-67 81012361

OPEL VECTRA ECOTEC; 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zloty metalic, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, el. reg. lu- ~ 
sterka, ABS, szyberdach, c. zamek + pilot el. reg. świateł, alum. 
felgi, radioodtwarzacz + sterowanie w kierownicy, - 28.500 zł. 
Goluchów k. Pleszewa, tel. 0602/88-31-43 
OPEL VECTRA, 1997 r., 71 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrz
ne, szyberdach, RO z RDS (oryginalny), alum. felgi, zimowe 
opony, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, reguł, 
fotel kierowcy,.blokada skrzyni biegów, kompl. dokumentacja, 
stan b. dobry, - 35.400 zł (możliwe raty lub zamiana). Kłodzko, - 
tel. 074/647-10-85,0606/70-86-46 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 160 tys. km, 1700 ccm. TDI, kremo
wy, wersja CD, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., welurowa 
tapicerjca. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, ABS, 
immobilizer, alarm, RM, bez wypadku, - 27.000 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-36-36,0602/53-17-02 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, szafiro
wy metalic. wspomaganie, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, RM, airbag, immobilizer, • 31-500 
zł. Oława, tel. 071/313-46-46 po godz.17,'071/313-01-71 do 
godz.17 /
OPELVECTRA, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, ABS, 
poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, kupiona w salonie, I właściciel, - 31J300 zł. Wrocław, tel. 
071/324-90-89,0503/84-39-17
OPEL VECTRA B SEDAN; 1997 r„ 124tys. km, 1800 ccm, 16Vr - 
srebrny metalic, poduszki powietrzne, el. reguf. lusterka, el. 
otwierane szyby, el. reg. reflektory, ABS, Wspomaganie kier, -
32.500 zt. Wrocław, tel 071/35i-96-61
OPEL VECTRA, 1997.ł<48 t/s. km, 1800 ccm, zielony; pełne 
wyposażenie, do sprowadzenia z Niemiec, - 31.000 zł. Wro
cław., tel. 0717355-12-20 

~-ePEL VECTRA B, 1907 r., 50 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, automatic, pełne wyposażenie, - 32.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/382*95-53,0601/73-00-97 
O  OPEL RA, 1997 r., 2000 ccm, 16V, srebrny 

metalic^BS, 2 poduszki powietrzne, pełne wy
posażenie, aluminiowe felgi, kupiony w salonie,
I właściciel, stan idealny, 5-drzwiowy, • 36,500 zł. 
Wn&faw, tel. 060106-42-10 ~

OPEL VECTRA KOMBI. 1997/98 r., 2000 ccm, 16V. granatowy, 
TD, 4 pod. powietrzne, centr. zamek ♦ pilot klimatyzacja, pod- 
grzew. fotele, alum. felgi 15‘ , el. reg. reflektory, wspomaganie, 
ralingi dachowe,' roleta, książka serwisowa, atrakc. wygląd, - 

^37.800 zł. Leszno, tel. 0603/33-92-68,065/549-60-40 
OPEL YECTRA KOMBI. 1997/98 r., 60 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
niebieski metalic, ABŚ, ASD, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, relingi dachowe, alum. felgi, RM,j właści
ciel, serwisowany, komputer, zadbany, atrakcyjny'wygląd, -
29.500 zł lubzam ienię. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0606/99-56-29
OPEL VECTRA KOMBI. 1997/98 r., 98 tys. km, 1800 ccm, 16V,

czarny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, 2 pod. powietrz
ne, ABS, wspomaganie kier., reg. kierownica, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek ♦ pilot komputer, alum. felgi, halo
geny, Oryg. RO Philips ♦ panel, blokada skfżyni biegów, zestaw 
telef. Nokia, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 0501/60-81-00 
OPEL VECTRA B SEDAN, 1997/98 r„ 69 tys. km, 1600 ccm, 
16V, perłowografitowy metalic, bogate wyposażenie, 4 podusz
ki pow, klimatyzacja, stan b. dobry, alarm, - 35.500 zł lub za
mieniana inny do 1100 ccm. Wrocław, tel. 071/362-62-31 
ÓPEL VECTRA B KOMBI, 1998 r„ 75 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalik, wersja CD, klimatyzacja, • 42.000 zł. Lubin, tel. 
0601/77-70-90
O  OPEL VECTRA, 1998 r., 2000 ccm, 16V, kolor oliw

kowy metalic, kupiony w salonie, wielofunkcyj
na kierownica, klimatrońic, 4 poduszki pow., ABS, 
el. otw. szyby (4), alum. felgi, RO ♦ zmieniacz ory
ginalny, stan idealny, • 43.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-29-22,0601/70-24-24 81012881

OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 75 tys. km, 1800 ccm, 16VI 
właściciel, serwisowany, kupiony w kraju, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, centr. zamek, ciężarowo-osobowy, • 43.000 zł lub za
mienię na tańszy., tel. 0603/84-78-77 
OPEL YECTRA, 1998 r., 13 tys. km, 2000 ccm. diesel, 16V, 
biały, ABS, szyberdach, serwo, centr. zamek, 2 poduszki pow., 
relingi, stan idealny, na zachodnich tablicach - 12.000 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0607/06-07-15 
OPEL VECTRA, 1998 r., 60 tys. km, 2000 ccm, TDi, granatowy, 
el. otw. szyby, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, • 36.500 
zł. Legnica, tel. 076/862-93-62,721-76-07,0601/84-81-14 
OPEL YECTRA. 1998 r., 72 tys. km, 2000 ccm, DTi, srebrny 
metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, centralny zamek 
♦ pilot ABS, wspomaganie kier., oryginalne radio, bez wypad
ku, - 41.000 zł. Wtocław. tel. 0608/05-28-15 
OPEL VECTRA KOMBI. 1998/99 r., 32 tys. km, 1600 ccm, 16V 
Ecotec, granatowy metalic, ABS, wspomaganie kier., klimaty
zacja, centralny zamek ♦ pilot, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, regulowana kierownica, aluminiowe felgi, radioodtwa
rzacz z RDS, książka serwisowa, 4 poduszki pow., garażowa
ny, I właściciel, bez wypadku, - 38.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-64-29,0609/44-73-69
O  OPEL VECTRA B KOMBI, 1999 r., 12 tys. km, 1600 

ccm, 16V, Ecotec, srebrny metalic, homologacja 
cięż., faktura VAT, kupiony i serwisowany w sa
lonie, I właściciel, bez wypadku, wspomaganie, 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. fel
gi, el. otw. szyby, relingi dachowe, światła przed
nie przeciwmgiełne, immobilizer, alarm, cent. za
mek ryglowanie drzwi, RO Sony, inst. GSM Pa
nasonic ♦ telefon. • 43.500 zł netto, Opole, tel. 
0604/11-38-79, 077/474-79-69 po godz. 18 
01031671

OPEL YECTRA KOMBI, 2001 r., 2000 ccm, diesel przetarty pra
wy bok, - 55.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35,0604/14-74-57

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 01029801

PEUGEOT 106 XR, 1992 r., 115 tys. km, 1124 ccm, zielony 
metalic, miesiąc w kraju, serwisowany, 60 KM, elektr. otw. szy
by, tylne szyby uchylne, centr. zamek ♦ pilot dzielona kanapa, 
alum. felgi, stan b. dobry, • 11.800 zł. Bielawa, tel. 074/833-10-09. 
0606/97-61-63
PEUGEOT 106,1992 r.. 97 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RM, stan b. dobry, 
po wymianie oleju i rozrządu, - 9.700 zł. Kalisz, tel. 
0604/46-77-03
PEUGEOT 106 XR, 1993 r., 94 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, alarm, immobilizer, nowy akumulator (gwa
rancja), RM, zadbany, • 10.800 zł. Wtocław, tpl.071/788-18-14, 
0605/45-53-46
PEUGEOT 106,1996 r., 80 tys,km, 1100 ccm, błękitny metalic, 
5-drzwiowy, alum. felgi, alarm, kupiony W salonie, bez wypad
ku, RM, - 19.500 zł:'Legnica, tel. 0601/09-06-08 
PEUGEOT 106,1997 r., 37 tys. km, 1100 ccm, biały, kataliza
tor, „Kid* 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 106,1997/98 r., 42 tys. km, 1500 ccm, diesel immo
bilizer, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, dzielona kanapa, 
w kraju od 02.2001 r., kpi. dokumentacja, stan idealny, - 20.800 
zł. Wrocław, tel. 071/793-53-14,0609/28-28-26 
PEUGEOT 106,1998 r., 15 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, pilot el- 
otw. szyby, el. reg. reflektory, obrotomierz, radio, blokada za
płonu, dzielona kanapa, zderzaki i lusterka w‘ kolorze nadwo
zia, stan idealny, - 18.000 zł lub zamienię. Ostrzeszów, tel. 
062/730-34-59
PEUGEOT 106 OPEN, 1998 r., 1 tys. km, 1000 ccm. czarny, 
szyberdach, inst. radiowa, zderzaki w kolorze nadwozia, nie-.* 
bieska tapicerka i zegary, atermiczne szyby, -18.000 zi. Wro? 
ciaw, tel. 071/343-94-14,0602/28-89-03 
PEUGEOT 106,1999 r., 7 tys. km, 954 ccm, benzyna,' czerwo
ny, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, szyberdach, 
książka serwisowa, - 20.500 zł. Legnica, tel. 0603/49-^-83 
PEUGEOT 106, 1999 r., 30 tys. km, 1500 ccm, dieęll, biały, 
3-drzwiowy, sprowadzony, sprawny technicznie, tylny błotnik do 
lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. * 19.800 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
PEUGEOT 205,1986 r„ 190 tys. km, 1800 ccm,-diesel, jasno
zielony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, stan dobry, oszczędny, • 4.200 
zł. Sławęcice, tel. 065/544-46-93 
PEUGEOT 205,1986 r., 1100 ccm, czerwony, • 4.800 zł lub za
mienię na Mercedesa 123 lub inne propozycje. Wschowa, tel. 
0605/%f9-68 , /
PEUGEOT 205 XR, 1987 r„ 225 tys. wn, 1360 ccm, benzyna, 
czerwony, po remoncie silnika, szyberdach, 3-drzwiowy, • 5.300 

"zł. Godziesze Wielkie, tel. 062/761'-13-09 
PEUGEOT 205,1987 r., 1400 ccm, benzyna, biały, w kraju.od 
95 r, 5-biegowy, el. otw. szyby, cęntr. zamek, otwierany dach, 
przegląd do 02.2002 r.̂ stan techn. b. dobry, - 6.500 zł lub za
mienię na tańszy, marka'i rocznik obojętne. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56
PEUGEOT-205,1988 r., 130 tys. km, 1100 ccm, biały, oszczęd
ny, bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel w kraju, 3-drzwiowy, 
zarejestrowany do 10.2001 r., garażowany, stan ogólny dobry, -
4.900 zł. Opole, tel. 0607/15-95-52 

.PEU6E0T 205,1988 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy, kpi. 
dokumentacja, garażowany, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspoma
ganie kier., zadbany, - 6.200 zł. Wtocław, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205,1988 r., 127 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, szyberdach (ory
ginalny), obrotomierz, halogeny, RM, przegląd do 03.2002 r, -
6.500 zł. Wtocław, tel. 071/321-08-82 
PEUGEOT 205,1989 r., 1400 ccm, czerwony, - 7.500 zł. Lesz
no, tel. 0608/18-40-61
PEUGEOT 205,1989 r., 1400 ccm, biały, el. otw. szyby, centr. 
zamek, szyberdach, zadbany, - 5.500 zł. Chojnów, tel. 
076/818-83-76,0608/75-87-64
PEUGEOT 205,1989 r., 130 tys. km, 1000 ccm, benzyna, nie
bieski, sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, RM, zadbany, - 8 .500 
Zł Dzierżoniów, tel. 074/831-28-03 wieczorem 
PEUGEOT 205 XS, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, biały, szyber
dach, alum. felgi, uchylne tylne szyby, kubełkowe fotele, wersja 
sportowa, nowe opony, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wtocław, tel. 
0607/47^39-51
PEUGEOT 205, 1990/95 r., 115 tys. kffU-1360-ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, dzielone i 
rozkładane tylne -Siedzenia, - 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/M1-75-04
PEUGEOT 205 GTI, 1991 r., 92 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, pełne wypo

sażenie elektr., szyberdach, alum. felgi, -12.500 zł. Kępno, tel. 
0608/84-72-21

-PEUGEOT 205 CABRIOj. 1991 r., 1?0 |ys. km, 1900 cqn. GTi, 
zielony .metalic, skóra, alum. felgi, Sportowy ukł. wydechowy, 
el. otw. śżyby, *■43.900 zł. N ysa rie l. 077/433-18-85, '  
0502/55-73-21 Ł ,  _
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
garażowany, nowe opony, stan b. dobry, -10.500 zł. Świebodzi
ce, tel. 0601/67-21-85
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, czerwony, zadbany, 5-drzwio
wy, RO, szyberdach, pokrowce, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
PEUGEOT 205,1992 r., 127 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo- - 
ny, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, radioodtwarzacz, stan idealny, • 12.500 zł. Legni
ca, tel. 0605/65-80-58
PEUGEOT 205, 1992/97 r., 98 tys. km, 1124 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, RM, katalizator, hak, szyberdach, bloka
da skrzyni biegów, - 9.000 zł. Lubin, tel. 076/842-85-04 
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. V\frocław, tel. 
0603/85-00-55
PEUGEOT 206, 1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, rudy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, • 27.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-21-58,0601/85-94-23 - 
PEUGEOT 206,1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, bez wypadku, stan 
idealny, • 31.000 zł lub zamienię na inny. Trzebnica, tel. 
071/398-31-35,0603/49-99-92
PEUGEOT 206,1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciemno
niebieski, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., alarm, poduszka 
powietrzna kierowcy, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, 
centralny zamek, • 30.500 zl. Wrocław, tel. 071/346-66-15, 
0604/43-68-73
PEUGEOT 206 XR, 1999 r., 23 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, ciem
nozielony, garażowany, wspomaganie kier., kupiony w salonie, 
5-drzwiowy, pod. powietrzna, centr. zamek, alarm ♦ pilot, reg. 
kierownica, el. reg. reflektory, immobilizer, oznakowany, RO 
Sony, bez wypadku, stan idealny, serwisowany, z pełną doku
mentacją, - 32.500 zł lub zamienię na tańszy. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/391-16-16,0601/07-76-75 
PEUGEOT 206,1999 r., 27 tys. km, 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek z pilotem, wspomaganie, 
immobilizer, alum. felgi, spoiler, okulary, RO oryginalne, stan b. 
dobry, - 33.600 zł. Sośnie, tel. 062/739-10-90,0602/34-51-74 
PEUGEOT 206 XT, 1999 r„ 27 tys. km. 1600 ccm, srebrny, ABS, 
klimatyzacja, welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, czujnik deszczu, halogeny, 5-drzwiowy,
RO Peugot Blaupunkt, blokada skrzyni biegów, centr. zamek ♦ 
pilot immobilizer, garażowany, serwisowany w Niemczech, -
32.000 zł. Zgorzelec, tel. 0603/44-99-71 
O  PEUGEOT 206 XR PRESENCE, 2000 r., 23 tys. km, 

1400 ccm, 75 KM model z lipca, na gwarancji, ser
wisowany w ASO, • 34.000 zł (kosztował 42.300 
zi). Dzierżoniów, teł. 074/645-63-66,0603/70-79-03 
01031231

PEUGEOT 206 XR PRESENCE. 2000 r., 22 tys. km, 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., cena nowego 46.000 zł, • 34.900 zl. 
Wrocław, tel. 071/345-20-76,0601/57-28-23 
PEUGEOT 305,1981/87 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, RM, zadbany, prze- >  
gląd do 08.2001 r, - 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-29-5*^ 
po godz. 20,0608/45-14-74
PEUGEOT 305 GTX, 1987 r.. 190Q.ccm; benzyna, zjelony me
talic, katalizator, el. otw. szyby, centr. zamek,v  1/400 km, pełny 
wtrysk, podzespoły i silnik Peugeota 405, wielurowa tapicerka, 
relingi dachowe, odnowiony lakier,.- 3.800 zł. Świdnica, tel. 
0608/15-19-24 /  -
PEUGEOT 306,1993 r.. 120 tys. km, ifcOO ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welu
rowa tapicerka, RM sterowany Îrzy kierownicy, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, -14.300 zl lub zamierzę. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
PEUGEOT 306,1993/94r., 1400 ccm, zielony metalic, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, oryg. radio, welurowa 
tapicerka, wszystkie el. dodatki, szyberdach, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 1-2.800 zl lub zamienię. Strzelin, tel. 
0603/84-60-78
PEUGEOT 306,1993/94 r., 1400 ccm, czerwony, centr. zamek, 
alarm, welurowa tapicerka, Mul-T-Lock, alum. felgi, -13.600 zł. 
Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65
PEUGEOT 306,-1993/97 r., 1600 ccm, benzyna, zielony meta-' 
lic, 4-drzwiowyr el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, -
12.300 zł. Opole, tel. 0600/22-12-83 
PEUGEOT 306,1994 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, wspo
maganie, centr. ziarnek, bez wypadku, -14.800 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 0603/61-27-74.0607/62-58-03 
PEUGEOT 306 CABRIO, 1994 r., 130 tys. km, 1700 ccm, czer
wony, - 25.000 zł. Mocław, tel. 0605/30-59-35 
O  f  PEUGEOT 306, 1994 r. w kraju od tygodnia, •
3 14.500 zł. Opole, tel. 077/453-76-44 01028281

PEUGEOT 306 XR, 1994 r., 95 ty». km-, 1400.ccm, wtrysk, per- 
łowozielony, garażowany, kierowca niepalący, stan b. dobry, 
centr. zamek + pilot el. reg. reflektory, kodowany zapłon, reg. 
kierownica, zegarek, termometr, wspomaganie, dodatkowe świa
tło .stop’ , opony zimowe, RO, ciemne szyby, kanapa tylna dzie
lona, reguł, pasy, • 16.500 zł. Golędzinów, gm. Oborniki ślą- ‘ 
skie, tel. 0717310-12-97,071/310-32-96,0603/48-55-88 
PEUGEOT 306, 1994 r., 108 tys. km, 1000 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, alarm + 2 piloty, RO, sprowadzony w 1997 r, -15.500 
zł. Wrocław, tel. 071/373-85-87 
O  PEUGEOT 306,1995 r., 176 tys. km, 1900 ccm, 

diesel, biały, 2-drzwiowy, nowe opony i amorty
zatory, serwisowany, • 17.000 żł. Wrocław, tel. 
071/782-80-01,071/782-80-02 01027811

PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, reg. kierownica, reg. świateł, immobilizer, centr. zamek + 
pilot, kupiony w salonie, alarm, Mul-T-Lock, dzielona tylna ka
napa, • 18.000 zł lub zamiana. Kalisz, tel. 0604/78-54-02 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1095 r.. 97 tys. km, 1400 ccm. biały, el. 
otw. szyby, centr. zamek, kpi. opon zimowych, -16.500 zł. Lesz
no, tel. 065/529-57-20,0601/94-63-54 
PEUGEOT 306 XN, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, biały, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, instalacja gazo
wa, po wymianie paska rozrządu, alarm, centralny zamek, RM 
Sony, hak, - 18.000 zł (możliwe ,raty). Mieroszów, tel. 
074/845-88-52
PEUGEOT 306 SEDAN SR, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm,

. wtrysk, szary-metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, 
poduszka pow., el. otw szyby, reg.kierownica, RO sterowany 
w kierownicy, odcięcie zapł., serwisowany, bez wypadku, w kraju 
od 4 dni, stan idealny, -17.900 z ł, kup. zwoln. z opł. skarbowej. 
Żary, tel. 068/470-18-12,0503/03-40-92 "
PEUGEOT 306, 1995/86 46 tys. km, 1600 ccm, niebieski
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, immobilizer, 
3-drzwiowy, - 19.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-98-04, 
0601/33-09-92
PEUGEOT 306,1996 r., 28 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
poduszka powietrzna, wspomaganie, elektr. otw. szyby, immo
bilizer, centralny zamek * pilot 3-drzwiowy, 2 nowe opony, uchy
lane tylne szyby, pierwsza rejestracja w kraju w 1997 r, -18.900 
zł. Leszno, tel. 0605/63-43-42
PEUGEOT 306,1996 r., 88 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
el. otw. szyby, wspomaganie, c. zamek + pilot, - 18.400 zł lub 
zamiana na Mercedesa 124, 126. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-10-52
PEUGEOT 306 KOMBI. 1997 r.. 62 tys. km, 1600 ccm, perlowo- 
czerwony metalic, XR. ABS, komputer, RM sterowany z kierów., 
pełna el., reg. kierów., relingi dachowe, 3 lata w Polsce, I wła
ściciel -.26.000 zł. Wrocław, tej. 071/365-92-59 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1997 r., 102 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,' 
malinowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, klimatyzacja,
2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. reflektory, sensor desz
czu, relingi, stan idealny, • 27.500 zł. Leszno, tel. 065/520-92-90 
PEUGEOT 306,1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, immobili
zer, RM, garażowany, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, -
25.500 zł. Wrocław, tel. 071/339-82-87 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1998 r., srebrny metalic, wspomaga

nie, reg. kierownica, c. zamek * pilot el. otw. szyby, eł. reg. 
lusterka, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, 
welur, serwisowany, • 28.600j l .  Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-83- ̂ 1604/45-19^40
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r., 31 tys.rkm, 1400 ccm, wtrysk, 

.niebieski metalic, katalizator, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
poduszka pow., relingi dachowe, roleta, stan b. dobry, kpi. do
kumentacja, - 24.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
PEUGEOT 306 XT, 1999 r., 16 tys. km, 1998 ccm, granatowy 
metalic, 140 KM, 4 poduszki powietrzne, hatchback, klimatyza
cja, ASR, dod. światła .stopu”, sensor deszczu, automatic, cen
tralny zamek, immobilizer, alarm, el. otwierane szyby, weluro
wa tapicerka, radio Clarion, ABS, komputer, - 39.500 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/641-94-43,0502/14-53-80 
PEUGEOT 306 SEDAN. 1999 r„ 65 tys. km, 2000 ccm. HDi, 
srebrny metalic, 00 KM, 2 poduszki powiefrzne,-wspomaganie 
kier., ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, welurowa ta
picerka, centralny zamek, radio ♦  6 głośników, napinacze pa
sów, aluminiowe felgi, halogeny przeciwmgiełne, • 38.000 zl. 
Leszno, tel. 0607/21-77-30,0607/58-48-50 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1999 r„ 22 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, ABS, poduszki pow., eł. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, wspomaganie, centr. zamek, reg. kie
rownica, dzielona tylna kanapa, hak, RM, - 32.000 zł lub zamie
nię na mniejszy, diesel. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-31-18 
PEUGEOT 309,1086 r., 135 tys. km, 1100 ccm. biały. - 6.800 
Zł. Kalisz, tel. 0503/67-56-91
PEUGEOT 309 GR, 1987 r., 148 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, ocynkowana blacharka, stan b. dobry, - 5.500 zł łub za
mienię na tańszy VW Golf I, Polonez, do 3.000 zł. Lubin, tel. 
0603/65-79-76,0607/21-96-94
PEUGEOT 309 GTI, 1987/88 r.. 115 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, prze
gląd do 03.2002 r., stan dobry, • 4.500 zł. Bielawa, tel. 
074/833-93-96
PEUGEOT 309,1989 r., 132 tys. km, 1900 ccm, diesel, szarf 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, hak, tylne szyby uchylane, 
alum. felgi, stan idealny, - 8.500 zł. Wtocław, tel. 071/353-40-38, 
0606/62-03-46
PEUGEOT 309,1991 r.. 180 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, - 9.000 zl. 
Chojnów, tel. 076/818-67-41,0607/56-81-30 
PEUGEOT 309,1991 r., 92 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, 5-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana, kpi. doku
mentacja, stan dobry, - 7.500 zł. Lubin, tel. 076/844-17-33 
PEUGEOT 309,1901 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, stan techn. i blacharki b. dobry, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
nowe opony + dodatkowy kpi. opon z felgami (4 szt), RO, eko
nomiczny • 9.300 zł lub zamienię na tańszy, np. Peugeot 205, 
Ford Fiesta, VW Polo, kombi. Oleśnica, tel. O71/7W&3-20 po 
godz. 20,0600/10-20-62 S
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PEUGEOT 309,1091 r., 166 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 5*drzwiowy, centr. zamek, alarm ♦' pilot głośniki, kupiony w 
Wionie w kraju, zadbany, ekonomiczny, - 10.800 zl (możliwe 
raty). Mocław, tel. 0602/62-61-53 
PEUGEOT 309,1902 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebiie- 
ski metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek, eł. otw. 
szyby, RM  halogeny, cena • 4.000 zł ♦ do ok. 3.000 zL Wscho
wa, tel. 065/540-66-43
PEUGEOT 309,1992 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na białych tablicach •
1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68
PEUGEOT 405 SR, 1987 r., 110 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
złoty metalic, techn. sprawny, stan idealny,.- 8.000 zł lub za
mienię na Fiata Uno, Peugeota 205. Zielona Góra, tel. 
068/454-85-25,0602/12-81-63
PEUGEOT 405,1988 r„ 214 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, reguł. wys. mocowania pasów, -
8.500 zł. Brynica, gm. Wołczyn, teł. 077/418-95-69 
PEUGEOT 405,1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, niebieski, sil
nik z roku 1992, nowe opony, regulowana kierownica, stan do
bry, - 8.000 zł. Pełcznica, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-74-52,0604/18-70-16
PEUGEOT 405,1988/97 r., 1900 ccm, gażnik, srebrny metalic, 
ciemne szyby, oznakowany, reg. kierownica, wspomaganie kier., 
reguł. wys. mocowania pasów, lotka, zderzaki w kolorze nad
wozia, utwardzone zawieszenie, przegląd do 04.2002 r., kpi. 
dokumentacja, - 6.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-87-43, 
0603/83-55-72.
PEUGEOT 405 Ml 16,1989 r., 148 tys. km, 1981 ccm, benzyna, 
biały, katalizator, ABS, alum. felgi, RO, fabrycznie ospoilerowa
ny, wspomaganie kier,.- 8.900 zł. Wrocław, teł. 373-18-93 
PEUGEOT 405 GR, 1989 r„ 120 tys. km, 1900 ccm, srebrny 
metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, reg. kierownica, ocyn
kowane nadwozie, spoiler, garażowany, -7.700 zł. Sobótka, tel. 
062/734-12-03 po godz. 16
PEUGEOT 405 SR, 1990 r., 1600 ccm, srebrny metalic, el. otw 
szyby, garażowany, składak 96 r, - 8.500 zł. Legnica, teł 
0601/45-35-93
PEUGEOT 405 SR, 1900 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
biały, wspomaganie, centr. zamek, alarm, wspomaganie, reguł 
wys. mocowania pasów, el. otw. szyby, welurowa tapicerka,
10.000 zł. Lubin, tel. 076/846-85-79 
PEUGEOT 405 SRI, 1990 r., 115 tys. km, 1900 ccm, beżowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot el. otw. szyby, 5-bie- 
gowy, reg. reflektory, dzielone siedzenia, podłokietniki, reg. kie
rownica, stan ogólny b. dobry, - 9.500 zł. Parchów, tel 
076/817-11-44,0607/51-83-83
PEUGEOT 405 KOM81,1990/91 r., 1900 ccm, diesel, beżowy 
relingi dachowe, hak, kpi. dokumentacja, -11.900 zł. Lubin, tel 
076/846-49-68
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, 1991 r., 1600 ccm, zloty metalic, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka 
alum. felgi, bez wypadku, - 11.800 zł lub zamienię na uszko
dzony. Bolesławiec, tel. 0607/20-74-39 
PEUGEOT 405 GLD, 1991 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel 
błękitny metalic, RM, stan dobry, - 10.000 zł. Lubin, tel 
076/846-80-48
PEUGEOT 405,1991 r., 135 tys. km, 1900 ccm. benzyna, gra 
fitowy metalic, eksploatowany przez kobietę, wspomaganie kier. 
el. otwierane szyby, centralny zamek * pilot, po remoncie silni
ka, po wymianie sprzęgła, stan dobry, - 10.000 zł. Opole, tel. 
0600/35-76-53
PEUGEOT 405,1991 r.r 170 tys. km, 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, centr. zameli.ałarm, RM,-przegląd de 03.2002f., stan 
techn. b. dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/369-52-82,' 
0602/24-81-23
PEUGEOT 405 SRI, 1992 r, 110 tys. km, 1900 ccm, szarozłoty, 
hak, RM, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, atrakcyjny wygląd, - 8.800 
zł. Długołęka, tel. 071/315-23-75
PEUGEOT 405, 1902 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, stan dobry, - 9.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-45-43, 
0503/13-81-52
PEUGEOT 405,1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, srebrny meta
lic, dużo wyposażenia, nowy akumulator, garażowany, bez wy
padku. przegląd do 2002 r, -12.500 zł. Wołów, tel. 071/380-32-39 
PEUGEOT 405, 1002/96 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 8.900 zl. Racibórz, tel. 
0604/81-68-01
PEUGEOT 405 KOMBI, 1903 r., 176 tys. km, 1000 ccm, diesel, 
wiśniowy, centr. zamek, reguł. wys. mocowania pasów, reg. kie
rownica, immobilizer, -12.000 zł. Żmigród, teł. 071/385-34-44, 
0501/29-83-23
PEUGEOT 405 SRI, 1093 r., 143 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
ciemnozielony metalic, reg. kierownica ze wspomaganiem, ABS, 
el. otw. szyby przednie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, szyberdach, 
welurowa tapicerka, przyciemniane szyby, hak; ałum. felgi gwiaz

dy 205x15 * zimowe koła, obniżony, atrakc. wygląd, -16.400 
zł. Szprotawa, teł. 0609/26-93-98 
PEUGEOT 405,1904 r., 90 tys. km, 1600 ccm. zielony metalic. 
centr. zamek, radio, wspomaganie kier., el. otw. szyby, • 12.500 
zł. Leszno, teł. 065/520-96-91,0604/77-02-86 
PEUGEOT 405 GLD, 1994 r., 178 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
szary metalic, nadkola, z salonu w Polsce, RO Panasonic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm ♦ pilot. 
Mul-T-Lock, oznakowany,^19.5po źł. Wałbrzych, tel. 
074/848-26-03
PEUGEOT 40SGL, 1004 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, -18.000 
zł. Wrocław, tel. 071/317-12-63,0603/22-23-07 
PEUGEOT 405 SRi SKŁADAK, 1994 r., 1900 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, udokumentowane pochodzenie, el. otwiera
ne szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, podgrzewane fotele, 
regulowana kierownica, wspomaganie kier., stan dobry, • 8.900 
zł lub zamienię. Wrocław, teł. 071/373-74-92,0602/73-86-22 
PEUGEOT 405 GRD, 1094/05 r., 102 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, wspomaganie, sprowadzony w całości, 4 
lata w kraju, • 17.000 zł. Kalisz, tel. 062/762-63-71, 
0603/25-90-91
PEUGEOT 405,1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm. benzyna, biały, 
kupiona w kraju, bez wypadku, I właściciel, pełna dokumenta
cja, stan idealny, - 13.500 zł. Opole, teł. 0603/96-11-29 
PEUGEOT 406,1005/96 r., 73 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordo
wy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, w kraju od 5 mies, - 27.800 zł. Legni
ca, tel. 0600/41-01-05
PEUGEOT 406 ST, 1006 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały, 
5-biegowy, kupiony w salonie, serwisowany • 28.300 zł. Wro
cław, teł. 0606/44-12-67
PEUGEOT 406 SV, 1006 r., 80 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, poduszki pow., klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie 
el., kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, s tś i idealny, -
35.500 Zł. Wtocław, tel. 0502736-33-65,0601/59-73-63 
PEUGEOT 406,1096 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, pełne wypo
sażenie elektryczne, ABS, podgrz. fotele, aluminiowe felgi, ga
rażowany, z salonu, - 27.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-33-65 
po godz. 19,0604/40-80-90
PEUGEOT 406., 1996 r., 1800 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, podrzewane fotele, el. otw. 
szyby, immobilizer, wspomaganie, alarm + pilot halogeny, ku
piony w salonie, - 25.500 zł. Legnica, tel. 0605/85-87-28, 
076/850-10-98
PEUGEOT 406,1997 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały, ku
piony w salonie (nie w Polsce), bez wypadku, serwisowany, 
garażowany, pełne wyposażenie z klimatyzacją, zabezp. przed 
kradzieżą, stan idealny, - 36.000 zł lub zamienię na BMW 3 
albo Mercedesa 124 (1993-94 r.). Głogów, teł. 076/834-92-94 
po godz. 16
PEUGEOT 406,1907 r ,  68 tys. km. 2000 ccm, 16V, biały, ABS. 
4 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
podgrz. fotele, wspomaganie kier., centralny zamek, - 26.000 
zł. Poniec, woj. leszczyńskie, teł. 0606/75-60-99 
PEUGEOT 406,1997 r.. 18 tys. km. 1600 ccm. benzyna, ciem
noczerwony, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -
28.700 zł. Sława, teł. 068/356-74-22 
PEUGEOT 406 SR, 1008 r., 78 tys. km, 1800 ccm, czarny, centr. 
zamek ♦ pilot eł. otw. szyby, immobilizer, książka serwisowa, 
kupiony w salonie w Polsce, kpi. opon zimowych + instalacja 
gazowa do zainstalowania, - 32.500 zł lub zamienię na mniej
szy. Kalisz, teł. 062/764-41-32,0603/1941-10 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1008 r.. 50 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
czerwony, II właściciel, pełne wyposażenie, zarejestowany jako 
ciężarowy, serwisowany, faktura zakupu, - 37.000 zł lub zamie
nię na tańszy samochód. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/60-19-47
PEUGEOT 406 SEDAN, 1908 r., 32 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
pertowogranatowy, klimatyzacja, poduszka pow., ABS, automa
tic, RO, drewno, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, - 37.600 zł. 
Wrocław, tel. 0602/45-57-36
PEUGEOT 406 ST, 1008 r.. 25 tys. km, 2000 ccm. 16V, czerwo
ny metalic, limuzyna, kupiony w salonie, faktura zakupu, książ
ka gwarancyjna, stan idealny, garażowany, bez wypadku, kli
matyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, drew
niane dod., alum. felgi, pełna elektryka, podgrzew. fotele i lu
sterka, RM z  CD Pioneer, - 94.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-67-67
PEUGEOT 406, 1000 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 zl. Odo
lanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 0-17,0601/53-46-55 
PEUGEOT 406, 1000 r., 48 tys. km, 1000 ccm, TDi, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie. Święciechowa, tel. 065/533-04-81 
O  PEUGEOT 605,1989 r., 1600 ccm, szary metalic, 

5-biegowy, wspomaganie, - 6.900 zł łub zamieć 
nię. la r y ,  ul. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87025881

PEUGEOT 605,1990 r„ 270 tys. km, 2000 ccm, niebieski me
talic, instalacja gazowa, hak, elektr. otw. szyby, RO Sony, halo
geny przeciwmgiełne, regulacja kierownicy, - 13.000 zł. Nowa 
Sół, tel. 068/387-93-31
PEUGEOT 605,1990 r., 130 tys. km, 3000 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, alum. felgi, stan 
b. dobry, -11.000 zL Brzeg, tel. 077/411-57-90,0602/66-59-74 
O  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, tel. 071/325-33-72, 0501/55-16-71 
02024801

PEUGEOT 605,1993 r.. 190 tys. km, 2100 ccm, TDi. srebrny 
metalic, szyberdach, centr. zamek, pilot ABS, wspomaganie 
kier., dużo elektr. dodatków, - 16.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-82-78,0608/50-70-10
PEUGEOT 605 SV, 1095/96 r., 3000 ccm. V6. srebrny metalic. 
pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, poduszka pow., klima
tyzacja, ABS, ASR, RM, alum. felgi, reguł, fotel kierowcy, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, podgrzewane 
fotele i lusterka, stan idealny, • 52.000 zl. Wrocław, tel. 
0501/34-56-34
PEUGEOT 605,1006 r., 76 tys. km, 3000 ccm, V6, granatowy 
metalic, automatic, pełne wyposażenie, - 34.000 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-53-48
PEUGEOT 806 VAN, 1008 r„ 19 tys. km, 2000 ccm. zielony, 
5-biegowy, ABS, wspomaganie kierownicy, reg. kierownica, cen
tralny zamek + pilot el. reg. lusterka, klimatyzacja, poduszka 
powietrzna, 7-osobowy, - 50.000 zł lub zamienię na inny oso
bowy. Lubin, tel. 076/846-70-62,076/846-87-72

PLYM OUTH
PLYMOUTH BREEZE, 1996 r., 03 tys. km, 2400 ccm, zielony, 
klimatyzacja, poduszka pow., centr. zamek, alarm, - 36.000 zl. 
Wrocław, tel. 0501/01-61-50
PLYMOUTH GRAND VOYAGER, 1996/97 r., 180 tys. km, 3000 
ccm, V6, bordowy metalic, inst gazowa, klimatyzacja, automa
tic, tempomat d- otw. szyby x4, el. reg. lusterka, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, radio, alum. felgi, fotele kapitańskie, 2 
pod. powielrzne, zarejestrowany jako ciężarowy, - 48.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-73-06,0601/78-72-75 
PLYMOUTH YOYAGER MTL, 1000 r., 150 tys. km, 3300 ccm, 
granatowy metalic, 7-osobowy, silnik wymieniony, przyciemniane 
szyby, radio, hak, tylne szyby odchylane automatycznie, wspo
magania, klimatyzacja, tylne siedzenie przesuwane, -18.500 
zł. Wrocław, tel. 345-54-70

POLONEZ
POLONEZ, 1070 r., 80 tys. km, 1500 ccm. bordowy, blacharka 
do małych poprawek, ważny przegląd, stan dobry, - 450 zł lub 
zamienię. Lubin, te l 0602/24-20-95 
POLONEZ, 1979 r., 60 tys. km, 1500 ccm, czerwony, hak, alum.
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felgi, bez przeglądu, techn. sprawny, - 400 zl. Wrocław, tel. 
071/788-72-34

^..POLONEZ, 1980 r., 102 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, ory
ginalny lakier, stan opon i silnika dobry, stan nadkoli łblacharki 
dobry, -^.Q00 zł. Brzeg, teł. 077/444-00-69 
POLONEZ, 198Qr„ 1500 ccm, czerwony, oryginalny lakier, stan 
b. dobry, ważny przegląd, 5-biegowy, garażowany, - 1.-200 zl. 
Pieńsk, tei; 075/778-56-% 778-57-28 
POLONEZ SLE, 1980/86 r., 4500 ccm, biały, dużo części wy
mienionych, w ciągłej eksploatacji,przegląd do 12.2001 r., .no
sek', - 700 zł. Legnica, tel. 076/851-29-8Ą 
POLONEZ, 1981 r., 65 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, oryg. 
lakier, przegląd do 2002 r., stan dobry, - 1.000-zł. Legnica, teł. 
076/862-28-96
POLONEZ, 1984 r., 82 tys. km, 1500 ccm, benzyna/czerwony, 
opony Kleber, alarm, do wymiany tylne łożyska, - 250 zł. Wto
cław. tel. 0606/94-65-38

AUTO NA GAZ

wany, stan b. dobry, bez wypadku, ^2-000 zł. Brzeg Oolny, tel. 
071/319-53-49
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, biały, garażowany, stan 
b. dobry, -1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Dziećmorowice, 
tel. 074/847-32-99
POLONEZ, 1987 r., 84 tys. km, 1500 ccm, popielaty, instal. ga
zowa, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, prze
gląd do 2002 r., stan techn. idealny, - 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
POLONEZ, 1987 r. inst. gazowa, hak, stan techn. b. dobry, prze
gląd do 03.2002 r, • 1.600 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, teł. 
0604/69-59-73
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, inst gazowa, 
zarejestrowany, blacharka do małych poprawek, przegląd do 
09.2001 r., techn. sprawny, brak OC, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0607/81-29-49
POLONEZ FSO, 1987 r., 22 tys. km, 1500 ccm, biały, po re
moncie silnika, zawieszenia i skrzyni biegów, nowe opony, stan 
dobry, -1.550 zł. Wrocław, tel. 0502/51-50-34 
POLONEZ, 1987/91 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana-

“A LBAZ”
TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 

Montaż instalacji gazowych do sagiochodó w

r .
IN S T A LA C JE  W ŁO SK IE  I H O LEN D ERSK IE  
S Y S T E M Y  W T R Y S K U  G A Z U  D G I i S G I
W-w, ul. Nenckiego 164 

071-368-74-86, 0601-737-968, wroclaw@elpigaz.6om.pl
raty - serwis - gwarancja - doradztwo techniczne

POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, pomarańczowy, prze
gląd do 2002 r, - 650 zł. Osieczów, gm. Osiecznica, tel. 
075/731-22-46
POLONEZ, 1985 r, 1500 ccm, biały, po remoncie silnika, nowe 
amortyzatory, wzmocnione resory, brak aktualnego przeglądu, 
stan dobry, • 1.050 zl. Wałbrzych, tel. 0600/27-02-65 
POLONEZ GLE, 1985/86 r., 86 tys. km, 1500 ccm, zielony, po 
remoncie silnika, 5-biegowy, do naprawy progi, welurowa tapi
cerka (czarna), - 1.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, do re
montu, w tej cenie. Polana k. Ruszowa, tel. 075/771-43-84 
O  POLONEZ 125 PN, 1986 r., czerwony, przegląd do 

06.2002 r., hak, radioodtwarzacz, szyberdach, 
stan dobry, oryginalny lakier, I właściciel, • 790 
zł. Wrocław, tel. 071/350-31 -99 02026491

towy, przegląd do 09.2001 r., stan dobry, - 1.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 0501/31-23-00 ‘
POLONEZ, 1988 r., 105 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość sło
niowa, nowy akumulator, przegląd do lipca 2001 r, • 1.500 zł. 
Namysłów, tel. 0503/53-36-31
POLONEZ FSO, 1988 r., 45 tys. km, 1500 ccm, niebieski, • 1.200
zł. Opole, tel. 077/439-75-62,439-75-64
POLONEZ, 1988 r., 90 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, stan
blacharki b. dobry, stan b. dobry, - 1.800 zł. Świebodzice, teł.
074/854-23-77
O  POLONEZ 125 PN, 1989 r. nowy akumulator, po 

remoncie sprzęgła, hamulców, zawieszenia, tyl
na szyba ogrz., regulowana kierownica, dodat-

A U TO  - G A Z
WROCŁAW, ul. Brantborska 70/80 
| tel. 071/359-30-85. O 601 733 676

g p a r ic o
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MONTAŻ DO WSZYSTKICH TYPÓW I POJEMNOŚCI
RÓWNIEŻ NOWE BEZ UTRATY GWARANCJI, HOMOLOGACJA. RATY

POLONEZ, 1986 r., 14 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
ospoilerowany, nowe błotniki, progi, podwozie, po remoncie, 
koła, RO, dużo dodatków,'stan dobry, - 2.000 zł. Gola, gm. Pru
sice, tel. 071/312-60-75
POLONEZ, 1986 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna, siwy, po 
wymianie silnika, dużo częśei, pokrowce, zadbany, garażowa
ny, I właściciel, • 1.400 zł lub zamienię na motocykl. Pielgrzym
ka, tel. 076/877-51-85
POLONEZ, 1987 r., 80 tys. km, czerwony, I właściciel, garażo-

r — — — — — — — — — i
| OSLO FIORD CKO GAZ |

I montujemy instalacje gazowe od 1995 r. . 
n n s i a r i a m u  h n m n l n n a r i e  ■ Iposiadamy homologację 

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

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

przewody wysokiego napięcia 
świece zapłonowe

• gaźnik od 1.350 zl 
monowtrysk z komp. od 2.100 zl. 
wielopunkt. z komp. od 2.300 zł 

• specjalizacja TURBO
■ stacja tankowania gazu • 1.00 zł/l ■
■ czynne od pon. do sob. w godz. 8“ -20°° ■ 
I Wrocław, ul. Graniczna 9 7 1 j tel. 071/357-58-79 |

kowe światło „stop” , 5-biegowy, techn. sprawny, 
• 1.290 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-68 02026271 

POLONEZ GSE, 1989 r., 110 tys. km, 1600 ccm inst. gazowa, 
hak, zadbany, model przejściowy, stan b. dobry, • 2.700 zł. Pacz
ków, tel. 0606/64-79-72
POLONEZ, 1989 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kremowy, 
przegląd do 2002 r., I właściciel, techn. sprawny, zadbany, ga
rażowany, bez wypadku, nowe opony, nowy akumulator, - 3.400 
zł. Wrocław, tel. 071/355-86-17 wewn. 39 i 40,0601/74-60-20 
POLONEZ SLE, 1989/90 r., 1600 ccm, szary, - 800 zł. Prudnik, 
tel. 077/436-73-42
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, stan dobry, nowe czę
ści, model przejściowy, nowe pasy bezwł., przegląd do 04.2002 
r, - 2.600 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-52-76 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, biały, .nosek” z przodu, tył Caro, 
halogeny, dzielona kanapa tylna, - 2.250 zł lub zamienię na 
komputer, telefony komórkowe. Kościan, tel. 065/512-50-23 
POLONEZ, 1990 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, po remoncie, stan dobry, - 3.300 zł lub zamienię na 
inny samochód. Opole, tel. 0608/22-93-38 
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, czerwony, przegląd do 05.2002 
r., zarejestrowany, hak, nowe pokrowce, RM Blaupunkt z pane
lem, po remoncie blacharki, stan silnika b. dobry + kosztorys 
naprawy na kwotę 1.700 zł, stan idealny, - 2.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 0606/24-19-96
POLONEZ SLE, 1990 r., 1500 ccm, niebieski, inst. gazowa, 
zadbane wnętrze, przegląd do 05.2002 r., hak, radio, reg. kie
rownica, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-71 -34 :
O  POLONEZ 125 PN, 1990/91 r. „nosek” przód, 

szybki z tyłu, tył Caro, 5-biegowy, radioodtwa
rzacz, nowe opony, oryginalny lakier, przegląd do 
06.2002 r. + OC, stan dobry, • 1.590 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-31-99 02026471 

POLONEZ, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, ciemnoniebieski, mo
del przejściowy, -1.700 zł. Opole, tel. 0609/59-08-28 
POLONEZ, 1991 r., 88 tys. km, 1500 ccm, biały, stan b. dobry, 
nowe opony, radioodtwarzacz, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/363-75-56
POLONEZ ATU GLI, 1996 r., 1600 ccm, perłowozielony, orygi
nalny lakier i przebieg, Mul-T-Lock, mało eksploatowany, 4 za
główki, hamulce Lukas, szeroka chłodnica, książka serwisowa,

ALTIDGAZ—
Montaż instalacji gazowych do samochodów benzynowych! 

. ' wszystkich typów i pojemności
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konserwacja, pokrowce, RM z panelem, garażowany, I właści
ciel, stan b. dobry, • 8.300 zl lub zamienię na tańszy. Złotoryja, 
tel. 076/877-53-31
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r, 26 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, GLI, garażowany, centralny zamek, alarm, stan b. do
bry, - 9.800 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-72-45 w godz.9-18 
POLONEZ ATU GLE, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, immobilizer, Mul-T-Lock, oznakowany, zadba
ny, stan b. dobry, - 10.500 zł. Dzierżoniów, teł. 074/831-66-55, 
0605/93-32-12
POLONEZ ATU, 1997 r.. 44 tys. km, 1600 ccm, platynowy me
talic, I właściciel, alarm, blokada skrzyni biegów, oznakowany, 
• 8.700 zł. Wtocław, tel. 071/353-21-02 
POLONEZ ATU GLI, 1997 r., 86 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metałic, immobilizer, RO, Mul-T-Lock, kpi. opon zimowych, ł 
właściciel, oznakowany, garażowany, - 8.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/33-11-91
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, malinowy 
metalic, alarm, wspomaganie kier., reg. kierownica, RO ♦ 4 gło
śniki, hamulce Lukas, konserwacja, nowy akumulator, aktualny 
przegląd, I właściciel, stan b. dobry, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
325-47-57
POLONEZ ATU PLUS, 1997/98 r., 1400 ccm, ROVER, zielony 
metałic, nowe opony i akumulator, reg. reflektory, RM, haloge
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel, stan techn. ideal
ny, -12.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0604/35-93-25 
POLONEZ ATU GLI PLUS, 1998/99 r.,15 tys. km, 1600 ccm, 
niebieski metalic, wspomaganie, alarm, centr. zamek, immobi
lizer, alum. felgi, stan b. dobry, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-23-48,0501/62-39-67
POLONEZ AtU GSI, KOMBI, 1999 r , 55 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, inst. gazowa, centr. zamek, alarm, I właściciel, 
-18.000 zł (możl. wyst fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/36940-38, 
0601/71-49-23 . . »■
POLONEZ ATU PLUS, 1999/00 r., 2 tys. km, 1600 cCrh, wtrysk, 
czerwony, wspom. kierownicy, alarm * 2 piloty, ałum. felgi, RM, 
garażowany, I właściciel, fabryczna folia w wew. auta, gwaran
cja, konserwowany, ocynkowany, hydrauliczne zawory, pokrow
ce z „misia*, hamulce Lucas, b. mało używany, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, • 19.300 zł. Wałbrzych, tel. 0600/18-83-76 
O  AUTO NA GAZ „MARDO”, homologacja, montaż, 

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

POLONEZ CARO, 1991 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna alarm, 
hak, dodatkowi Światło .stop", po wymianie klocków i tarcz ha
mulcowych, okrągłe zegary, przegląd do 01.2002 r., garażowa
ny, II właściciel, stan techn. b. debry, - 3.100 zł. Polkowice, teł. 
076/845-47-55,0609/24-49-76
POLONEZ CARO, 19 2̂ r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy, radio, pokrowce, inst gazowa, - 4.300 zl. Czerni
na Dolna 40, tel. 065/543^16-35,0603/92-41-23 .
POLONEZ CARO, 1992 r., ,1600 ccm, jasnobrązowy, inst ga
zowa, centralny zamek * pilot; • 3.500 zł lub zamienię. Miero
szów, tel. 074/845-11-56,0605/U-19-63 
POLONEZ CARO, 1992 r , 1500 ccm, srebrny metalic, instal. 
gazowa, stan b. dobry, bez rdzy, h 4.000 zł. Piława Górna, tel. 
074/837-15-12
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, bordowy, inst. gazowa, 
wspomaganie, hak -3.700 zł, zamienię na Audi 80, diesel, rok 
prod. 84-86, z dopłatą do 2.500 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-57 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1600 ccm, inst. gaz, brązowy, 
4 amortyzatory Monroe na gwarancji, nowy-ąkumulator, po re
moncie zawieszenia, bez korozji, zadbany, • 3.100 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-02-53,0607/74-91-17 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 74 tys. km, 1600ccm, granato
wy, oryg. lakier, zadbany, aktualny przegląd, stan b. dobry, • 
3.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-34-60,0600/82-66-39 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, AB, biały, stan b. dobry, 
alum. felgi, nowa inst gazowa (gwarancja), - 4.000 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/847-32-28,0601/22-32-53 
POLONEZ CARO, 1992 r., 76 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
POLONEZ CARO, 1992 r., 70 tys. km, 1500 ccm, zielony, za
dbany, stan dobry, alarm, hak, tylne fotele dzielone, • 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-57-08,0608/20-19-50 
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, oznakowany, nowy akumulator i pokrowce, bez wypad
ku, garażowany, stan dobry, - 4.000 zł. Zaborów, tel. 
076/843-59-11
POLONEZ CARO, 1993 r., 130 tys. km, 1500 ccm, biały, inst 
gazowa, radio, garażowany, stan b. dobry, - 3.800 zł. Żagań, 
tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 .

REGENERACJA INST. GAZOWYCH WSZYSTKICH TYPÓW

HEWEŁACY/WIE NISKIE CENY
ALMA - W-w, ul. Długa 49 (obok HIT-u), tel. 071/ 373-47-70,0601 7212 33 
W & M • GŁOGÓW, ul. Cybisa 37. tel. 076/834-61-97, 0-603 95 18 53

POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, alarm, 5-biego
wy, I właściciel, garażowany, bez wypadku, zadbany, - 4.200 zł. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
POLONEZ CARO GLE, 1993/94 r„ 72 tys. km. 1500 ccm, zielo
ny metalic, oryg. lakier, zadbany, okrągłe zegary, poszerzony, 
aktualny przegląd, stan dobry, - 4.400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-34-60,0600/82-66-39
POLONEZ CARO, 1993/94 r., 124 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
platynowy metalic, stan dobry, alarm, hak, szerokie osie, z tyłu 
lotka, II właściciel, - 4.400 zł. Wałbrzych, teł. 074/843-87-12, 
0605/11-93-17
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, wiśniowy, RM, hak, 
stan b. dobry, alarm, bez wypadku, stan b. dobry, • 5.200 zł 
(możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/72-41-52

• POLONEZ CARO, 1994 r., 75 tys. km. 1600 ccm, bordowy me
talic, alarm, 4 nowe opony, stan b. dobry, - 4.950 zł. Paczków, 
tel. 077/431-71-09,0600/85-51-96 
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czerwony,

opon zimowych, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 11.2001 r, • 
5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-26-57,0604/12-23-23 
POLONEZ CARO, 1994 r., 133 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metałic, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-27-51 
POLONEZ CARO GLI. 1994 r.. 76 tys. km, 1600 ccm, kolor gra
fitowy metałic, garażowany, I właściciel, stan b. dobry, bez wy
padku, serwisowany, • 5.200 zł. Wrocław, tel. 0602/27-16-84 
POLONEZ CARO GLS, 1994 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, ciemnozielony, oryg. lakier, plastikowe podszybie, okrągłe 
zegary, alarm, po przeglądzie technicznym, zadbany, - 4.700 zł 
lub zamienię. Wrocław, teł. 071/324-10-18,0603/77-90-48 
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 72 tys. km, 1500 ccm, biały, 
garażowany, oznakowany, fotele Grocłin, dzielona tylna kana
pa, kpi. kół zimowych, plastikowe nadkola, RO + 4 głośniki, 
okrągłe zegary przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, - 5.100 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-17-73 
POLONEZ CARO GLE, 1994/95 r„ 1600 ccm, kolor morski 
metalic, I właściciel, oznakowany, centr. zamek * pilot, bloka
da, alarm, garażowany, stan b. dobry, • 5.600 zł. Czernina, teł. 
065/543-67-11 .

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
A U T O ^ S A Z -S E R Y IC E , OPOLE, Ul. Kępska 2, tel. 0-602 72 69 58,077/454-44-22 (CENTRALA) 

tel. domowy 077/415-51-64 H O M O L O G A C J A !
stan b. dobry, centr. zamek, alarm,nowe opony przednie, • 4.700 
zł. Wrocław, tel. 071/352-42-12
POLONEZ CARO GLł, 1994 r., 54 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, okrągłe zegary, poszerzony, alum. felgi, blo
kad a skrzyni biegów, dzielone siedzenia, oznakowany, stan ide
alny, - 5.700 zł. Bukowice, teł. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 102 tys. km, 1600 ccm, platy
nowy metalic, stan silnika b. dobry, blacharki dobry, siedzenia 
kubełkowe, dzielona tylna kanapa, poszerzony, okrągłe zega
ry, oznakowany, alarm, hak, rejestr, do 02.2002 r., kpi. doku
mentacja, II właściciel, nadkola plastikowe, • 4.800 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/643-85-79 po godz.18 
POLONEZ CARO, 1994 r., 64 tys. km, 1500 ccm, AB, szary 
metalic, oryginalny lakier, hak, nakładki progowe i zderzaki w 
kolorze nadwozia, spoiler, pokrowce, autentyczny przebieg, stan 

- b. dobry, - 5.000 zł lub zamienię na tańszy, Fiat 126p albo die
sel, Uno, inny. Leszno, tel. 065/526-71-19 
POLONEZ^CARO GLE, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, stan b. dobry, bez korozji, zadbany, pierwsza rejestra
cja 10.1994 r, - 5.900 zł.'Lubin, teł. 076/847-66-37 po gódz. 18 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 74 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
stan techn. b. dobry, zakonserwowany, alum. .felgi, po przeglą
dzie, bez zapachu nikotyny, nowy typ, okrągłe zegary, bez rdzy, 
-5:300 zł. Lubin, tel. 076/847-31-71 ~ v
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, szary metalic, I właści
ciel, zadbany, garażowany, nowe opony, RO, oznakowany, 
alarm, blokada skrzyni biegów, kubełkowe fotele, zadbany, kpi. 
dokumentacja, - 5.100 zł. Lubin, tel. 076/846-51-03, 
0604/11-36-86
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 88 tys. km, 1995 ccm, DOHC ♦ 
gaz, czerwony, inst. gazowa na gwarancji, konserwacja, gara
żowany, wspomaganie, lotka że światłem .stop’ , hak' pokrow
ce, listwy progowe, stan b. dobry, tani w eksploatacji, - 7.800 zł 
łub zamienię na Caro Plusa. Mirków, tel. 071/315-11-28 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, bordowy metalic, roczna 
inst. gazowa, oryg. lakier, I właściciel, zadbany, RO, atrakcyjny 
wygląd, - 6.950 zł. Paczków, teł. 077/431-65-48 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 93 tys. km, 1600 ccm, metalic, 
nowe sprzęgło, przednie opony, nowy akumulator, kubełkowe 
fotele, zadbany, konserwacja, nadkola, garażowany, - 4.850 zł. 

. Popielów koło Opola, tel. 077/469-28-38 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, srebrny metalic, auto- 
alarm, oznakowany, I właściciel, alum. felgi, nowe opony, nowy 
akomulator, garażowany, fotele Groclin, dzielona tylna kanapa, 
stań’ idealny, - 5.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-72-56, 
0602/65-07-35

POLONEZ CARO GLI, 1994/95 r., 68 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, błękitny metalic, inst gazowa, Mul-T-Lock, radio, ozna
kowany, nowe opony i akumulator (na gwarancji), pokrowce, - 
6.400 zl. Czernina Dólna 40, tel. 065/543-16-35,0603/92-41-23 
POLONEZ CARO, 1995 r„ 95 tys. km, 1400 ccm, Rover, 16V, 
bordowy metalic, 103 KM, hak, instalacja gazowa, hamulce 
Lucas, szyberdach, dzielona tylna kanapa, RO, blokada skrzy
ni biegów, nadkola i nadproża, reg. kierownica, reguł. wys. mo
cowania pasów, odcięcie paliwa/szeroka chłodnica, konserwa
cja, stan karoserii i techn. b. do, • 8.900 zł. Chocianów, tel. 
076/818-55-00,0605/82-23-40
POLONEZ CARO, 1995 r., 93 tys. km, 1900 ccm, diesel, grafi
towy metalic, hak, alum. felgi, RO, garażowany, I właściciel, stan 
b. dobry, - 10.000 zł. Lubawka, woj. jeleniogórskie, tel. 
0605/67-55-03

Z b ig n ie w  To ch  r f
u l . M ickiew icza 3 *
57-540 L Ą D E K  Z D R Ó J

Autoryzowany punkt montażu 
instalacji gazowych

• montaż instalacji do aut amerykańskich
• montaż do samochodów na gwarancji
• programowanie instalacji Bedini, Vofla, Leonardo
• komputerowa diagnostyka silników i układów wtryskowych
• naprawy bieżące
• naprawy pogwarancyjne g

tel. 074/814-68-00 1 
0-601 72 06 02 \

SERWIS Z0JAN
insta lacje gazow e - m ontaż 

ul. Legnicka 56 
373-48-92

POLONEZ CARO, 1993 r. , złoty metalic, stan b. dobry, - 3.900 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/45-99-53 
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, oryg. 
lakier, bez korozji, RO, ll właściciel, zadbany, konserwacja, 
garażowany, - 4.100 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-17 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, metalic, I właści
ciel, immobilizer, Mul-T-Lock, kubełkowe fotele, RM, oznako
wany, hak, garażowany, stan b. dobry, • 6.800 zł. Czernina, tel. 
065/543-67-11
POLONEZ CARO,. 1993 r., 1600 ccm, czerwony, I właściciel, 
alum. felgi, alarm, centr. zamek, pokrowce, odcięcie zapłonu, • 
3.900 zł. Czernina D. 40, tel. 065/543-16-35,0603/92-41-23 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 81 tys. km, 1600 ccm stan do
bry, - 3.500 zł. Jelcz Laskowice, tel. 071/318-85-46 
POLONEZ CARO, 1993 r., 90 ty& km, 1900 ccm, diesel, bordo
wy metalic, immobilizer, kubełkowe fotele, blokada skrzyni bie
gów, stan silnika i blacharki b. dobry, • 6.800 zł. Milicz, tel. 
071/384-12-04
POLONEZ CARO, 1993 r., 100 tys. km, 1500 ccm, brązowy, 
radio, zadbany, • 4.200 zł. Opole, tel. 0606/31-84-15 
POLONEZ CARO, 1993 r., 85 tys. km, 1600 ccm, bordowy, in
stalacja gazowa, garażowany, bez wypadku, stan idealny, - 
6.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-22-52 po godz. 15 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 96 tys. km, 1500 ccm, biały, 
dzielone tylne siedzenia, przegląd do 04.2002 r., oryg. lakier, 
pokrowce, poj^ymianie ukL wydechowego, stan b. dobry, - 3.100 
zł. Jerzy Bielak, 58-314 Wałbrzych, ul. Grodzka 1/22

O P O H 8 5 8

POLONEZ CARO, 1994 r., srebrny metalic, I właściciel, - 4.500 
zł. Prusinowice, tei. 077/435-70-51,0603/44-56-90 . 
POLONEZ CARO, 1994 r., 85 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, oznakowany, hak, nowe opony i akumulator, el. 
otw. szyby, - 5.100 zł. Świdnica, tel. 074/853-20-22, 
0603/78-23-38
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 74 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, alarm, el. otw. szyby, RM, dzielona tylna kanapa, - 4.800 zł 
(możliwe raty). Świdnica, teł. 074/853-58-14 
POLONEZ CARO, 1994 r., 74 tys. km, 1600 ccm, jasny, I wła
ściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, okrągłe zegary, 
plastikowe podszybie, stan techn. idealny, - 4.400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80
POLONEZ CARO, 1994 r., 59 tys. km, 1500 ccm, benzyna, tur- > 
kusowy, zadbany, fotele kubełkowe, okrągłe zegary, kpi. doku
mentacja, RM, alarm, oznakowany, bez korozji, oryg. lakier, kpi.

POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, 16V, srebrny metalic, sil
nik Rover, alum. felgi nowe (,pąąk‘ ), fotele pompowane, - 9.300 
zł. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62 
POLONEZ CARO, 1995 r., 74 tys. km, 1600 ccm, biały, inst 
gazowa, centr. zamek, ałarm, oznakowany, blokada skrzyni bie
gów, RO, przegląd do 04.2002 r, - 6.300 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-09,0600/85-51-96
POLONEZ CARO GU, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, turkuso
wy, stan techn! b. dobry, Mul-T-Lock, garażowany, nadkola, 
konserwacja, RO Panasonic + panel, inst gazowa, • 7.200 zł. 
Bielawa, tel. 074/645-71-32
POLONEZ CARO GU, 1995 r., 1600 ccm, kolor platynowy me
talic, I właściciel, centr. zamek, lotnicze fotele, RM  alarm, ga
rażowany, zadbany, stan b. dobry, - 6.800 zł. Czernina, tel. 
065/543-67-11
POLONEZ CARO GU, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, kolor pla- 

. tynowy metalic, I właściciel, garażowany, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, RO, zadbany, - 8.000 zł. Dębica, tel. 043/871-41-86 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 
katalizator, szeroka chłodnica, alarm, blokada skrzyni biegów, - 
7.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/837-25-00 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 1600 ccm, turkusowy, - 5.500 
zł. Głogów, tel. 0606/72-77-95

- POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, Mul-T-Lock, oryginalny lakier, regulowana 
kierownica, przegląd do 2002 r., II właściciel, garażowany, bez 
wypadku, bez korozji, + opony zimowe, dzielona tylna kanapa, 
stan b. dobry, - 6.100 zł. Głuszyca, tel. 074/845-92-92

ELEKTROMECHANIKA
•  naprawy silników, zaw ieszeń «
•  elektryka, hamulce, oleje £

AUTO NA GAZ I
•  montaż, serwis, homologacja, raty 
AUT00SC, ul. Chałupnicza 1. Wrocław Swojczyce, tel. 0-604685081

REM AUTO-GAZ
M O  N T A Ż  I N S T A L A C J I  G A Z O W Y C H  
DO  A U T  W T R Y S K O W Y C H  I G A Z N IK O W Y C H  

■ najlepsze instalacje -
• promocyjne ceny
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Wrocałw, ul. Opolika 23,tel.341-67-70
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(przy TEATRZE POLSKIM pod torami)

POLONEZ CARO, 1995 r„ 91 tys. km, 1600 ccm, GLI, zielony 
metalic, nowe opony, klocki, sonda, I właściciel, z salonu, - 7.500 
zł. Jaźwina, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-81-25 
POLONEZ CARO, 1995 r., 123 tys. km, 1900 ccm, bordowy, 
stan b. dobry, alum. felgi, zimowe koła, blokada skrzyni biegów, 
halogeny, radio, -10.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/75-17-58 
POLONEZ CARO, 1995 r„ 58 tys. km, 1600 ccm, GLI, ciemno
zielony metalic, bez korozji, inst. gazowa, el. otw. szyby, ospo-

P O LO N EZ

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA
MECHANIKA OPO12026

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

tel./fax 364-88-98

PONTIAC FIREBIRD, 1989 r., 2800 ccm, czerwony, automatic, 
klimatyzacja, wspomaganie kier., alum. felgi, -16,000 zł. Kroto
szyn, tel. 062/725-38-20
PONTIAC GRAND PRIX, 1989 r„ 2800 ccm, EFI, srebrny, peł
ne wyposażenie, alum. felgi, stan dobry, - 8.500 zł. Legnica, tel. 
0502/26-54-64,0602/10-30-27
PONTIAC LE MANS, 1989 r„ 84 tys. km, 1600 ccm, OHC, wtrysk, 
czerwony, katalizator, hak, immobilizer, alarm + pilot, 3-drzwio- 
wy, bez wypadku, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/749-40-25 
PONTIAC SUNBIRD, 1992 r., 95 tys. km, 2000 ccm, MPI, biały, 
ABS, wspomaganie kierownicy, katalizator, klimatyzacja, auto
matic, atermiczne szyby, centr. zamek, alarm, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec na mienie prze
siedleńcze, garażowany, zadbany, - 15.500 zł lub zamienię na 
mniejszy. Krotoszyn, tel. 0601/72-45-99 
PONTIAC TRANS SPORT, 1990 r., 250 tys. km, 3100 ccm, bia
ły, 7-osobowy, instalacja gazowa, bogate wyposażenie, bardzo 
ekonomiczny, • 25.000 zł. Będzin, woj. katowickie, tel. 
0603/18-94-53
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r„ 99 tys. km, 3200 ccm, ben
zyna, czerwony, stan b. dobry, 7-osobowy, klimatyzacja, el. 
otwierane szyby, automatic, - 24.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/18-37-20
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r., 155 tys. km. 2300 ccm, 16V, 
biały, pełne wyposażenie oprócz skóry i poduszek pow., hak, 
alum. felgi, - 8.500 zł. Radzików, gm. Łagiewniki, tel. 
0605/20-86-37
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r.. 95 tys. km, 3100 ccm, wtrysk, 
zloty, RO, automatic, katalizator, ABS, wspomaganie, reg. kie
rownica, klimatyzacja, poduszka pow., model 95, alum. felgi,
7-osobowy, - 39.000 zł. Chojnów, tel. 075/818-64-30, 
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, teł. 0501/08-10-25

ilerowany (kolor nadwozia), blokada skrzyni biegów, odcięcie 
zapłonu, kubełkowe fotele, stan b. dobry, - 8.700 zł. Lubin, tel. 
076/847-20-54
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
turkusowy, Mul-T-Lock, garażowany, alarm, oryg. lakier, stan b. 
dobry, - 7.400 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-47-91 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 44 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, turkusowy, oznakowany, zadbany, stan idealny, - 8.200 zł. 
Stara Bystrzyca, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0609/25-96-46 
POLONEZ CARO, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, GLE, szary 
metalic, instal. gazowa, hak, szyberdach, dzielona kanapa, opo
ny zimowe, felgi, stan b. dobry, - 7.800 zł. Świdnica, tel. 
074/853-08-89
POLONEZ CARO GU, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, katalizator, alarm,' 2-letnie urządzenie gazo
we, tani w eksploatacji -15 zl/100 km, stan b. dobry, • 7.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/840-19-31
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
katalizator, alarm, blokada skrzyni biegów, okrągłe zegary, po
szerzone osie, stan b. dobry, • 5.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-19-31
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 40 tys. km, 1600 ccm, biały, I 
właściciel, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, radio, przegląd do 
maja 2002 r., stan b. dobry, możliwe dwie raty, - 6.1Ó0 zł. Wro
cław, tel. 071/339-75-20,0603/37-77-53 
POLONEZ CARO, 1995r., 82 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, silnik Citroena, nowe opony, kubełkowe fotele, alarm, 
blokada skrzyni biegów, hak, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-17-62,0502/26-29-09
POLONEZ CARO, 1995 r, 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, eł. otw. szyby, alum. felgi, - 5.900 zł. Wtocław, teł. 
0601/40-50-53
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 54 tys. km, 1600 ccm, kolor gra
fitowy metalic, alarm, Mul-T-Lock, el. otw. szyby, hak, kubełko
we fotele, dzielona tylna kanapa, katalizator, stan techn. b. do
bry, - 6.500 zł. Wtocław, tel. 0601/78-11-59 
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r., 1600 ccm, bordowy, I właści
ciel, blokada skrzyni biegów, RM, alum. felgi, nowy akumulator, 
- 6.000 zl. Świdnica; tel. 074/853-58-1%'
POLONEZ CARO TDS, 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, turkuso
wy, hak, blokada skrzyni biegów, - 5.000 zł. Trymianek, tel. 
062/763-78-93
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 105 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, instal. gazowa, fotele kubełkowe, hak, bez rdzy, - 7.900 zł. 
Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/13-99-18 
POLONEZ CARO, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, kolor szary, 
blokada skrzyni biegów, - 7.000 zł. Turek, tel. 063/288-30-59 
POLONEZ CARO GU, 1996 r., 67 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, oryg. lakier, blokada skrzyni biegów, hamulce 
Lucas, inst. gazowa, RM Philips, kpi. opon zimowych, przegląd 
do 06.2002 r. - 8.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-76-24, 
0502/30-53-88
POLONEZ CARO GU, 1996 r.. 61 tys. km. 1600 ccm. bordowy 
metalic, alum. felgi, alarm, blokada skrzyni biegów, radio, stan 
idealny, dodatk. części, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 0600/80-64-17. 
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, nadkolą blo
kada skrzyni biegów, reg. kierownica, alarm + piloCstan b. do
bry, - 8.400 zł. Wtocław, tel. 071/786-79-90,0602/45-72-29 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metalic, inst. gazowa, immobilizer, oznakowa
ny, hak, konserwacja, bez wypadku, - 8.900 zł. Żary, tel. 
068/374-23-91,0603/13-78-83
POLONEZ CARO, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, bordowy me
talic, z salonu, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, gaz, 
alarm, -12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/91-91-13 
POLONEZ CARO GLI, 1997 r.,51 tys. km, 1600 ccm, czerwor 
ny, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, immobilizer, 
blokada skrzyni biegów, RM, garażowany, • 7.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-92-71
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 69 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony metalic, wspomaganie, I rejestracja 98 r, - 8.900 zł. 
Żagań. tel. 068/477-65-65
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 38 tys. km, 1600 ccm, GSI, 
zielony metalic, przegląd do'Ó4.2002 r, centr. zamek, wspoma
ganie kier., RQr hak, dzielona tylna kanapa, oznakowany, im
mobilizer hamulce Lukas, garażowany, stan b. dobry, -12.000 
zł„Legnica, tel. 076/722-17-44,0502/51-60-72 
POLONEZ CARO GŚi, 1998 r. j 9  tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, oryg. lakier, wspomaganie, immobilizer, oznakowany, 
radio, garażowany, serwisowany, I właściciel, stan b. dobry, -
12.980 zl lub zamienię na Fiata 126p, lub inny, możliwe raty. 
Wałbrzych, tel. 074/848-31-59
POLONEZ CARO PLIJS, 1998 r.. 43 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metalic, GSI, I właściciel, wspom. kierownicy, RM ♦ 2 gło
śniki, hak, immobilizer, serwisowany, - 11.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-25-2?: 0607/30-12-08 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r„ 50 tys. km,T6Ó0 ccm, GSi, 
srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, 
garażowany,Immobilizer, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
komplet opon zimowych, blokada skrzyni biegów, zadbany, •
13.000 zł. Wocław, tel. 071/311-70-93,071/341-66-69

PONTIAC
PONTIAC FIREBIRD, 1979 r., 2300 ccm, czerwony, automatic, 
efotw. szyby, wspomaganie, stan dobry, - 7.000 zł. Świętno, 
gm. Wolsztyn, tel. 0604/78-24-19 
PONTIAC FIREBIRD, 1988 r., 5000 ccm, czerwony, dach Tar
ga, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, kli
matyzacja. -15.000 zł. Wrocław, tel. 0604/51-43-01

PORSCHE 924, 1983 r.. 2000 ccm, wtrysk dach targa, alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, spoiler przedni i tylny, nowe 
tłumiki, stan b. dobry, - 9.800 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-08, 
0604/73-89-11
PORSCHE 924,1984 r., 2000 ccm, czarny, poszerzony, alum. 
felgi, dach Targa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, po wymieni 
filtrów, oleju, paska rozrządu, stan dobry, -11.000 zł lub zamie
nię na większy. Trzebnica, teł. 071/312-41-15 
PORSCHE 944,1988 r., 2500 ccm, czerwony, ABS, wspomaga
nie, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, 
kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, - 17.000 zł. Lubin, teł. 
0603/99-92-74

RENAULT
Ó  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 11,1984 r., 150 tys. km, 1100 ccm, czerwony,-3.400 
zł. Mieszków, tel. 0604/81-07-66
RENAULT 11, 1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
3-drzwiowy, stan dobry, - 3.200 zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 
RENAULT 11 GTL, 1985 r, 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, ekono
miczny, stan b. dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0501/57-16-65 
RENAULT 11, 1987 r., 50 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, oryg. lakier, alarm ♦ 2 piloty, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
szyberdach, 5-biegowy, nowe opony, nowy akumulator, po wy
mianie ukł. wydechowego, oszczędny, zadbany, stan t$chrclde- 
alny, - 5.800 zł. Wocław, tel. 071/328-94-63 . - -
RENAULT 11 TXE, 1987 r., 1700 ęęmr benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, ładńa tapicerka, przegląd do
01.2002 r., zadbany, stań b. dobry, - 4.400 zł. Żary, tel. 
0608/42-16-58
RENAULT 18 GTS, 1979 r.. 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
jasnozielony, centr. zamek, el. otw. szyby, ważny przegląd, stan 
techn. dobry, do poprawek blacharskich, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-93-92,0503/08-97-35 
RENAULT 18,1981 r., 1400 ccm, czerwony, stan dobry, po wy
mianie opon i amortyzatorów, bez korozji, • 1.800 zł lub zamie
nię. Lądek Zdrój, tel. 074/814-70-39 .
RENAULT 18 KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, szaro-zielo- 
ny, 5-biegowy, zarejestrowany, - 1.600 zl. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61
RENAULT 19 TSE, 1989 r., 143 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, blokada skrzyni biegów, 
regulowana kierownica, reg. fotel kierowcy, • 7.900 zl. Bolesła
wiec, tel. 0601/88-45-76
RENAULT 19,1989 r., 84 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, obrotomierz, welur, cadioodtwa- 
rzacz z panelem, - 8.500 zł. Kalisz, tel. 062/757-40-21 
RENAULT 19,1989 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski 
met, pilot centr. zamek, hak, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
regulowana kierownica, RM, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 353-37-38 
RENAULT 19 GTX, 1989 r., 168 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
92 KM, biały, el. otw. szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, 
ABS, alum. felgi 15*, kpi. opon zimowych, reg. kierownica i pasy,
I właściciel w kraju, garażowany, z pełną dokumentacją, - 7.900 
zł. Kłodzko, tel. 0603/44-53-50
RENAULT 19 TSE, 1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ben
zyna, kolor stalowy metalic, składak, 3-drzwiowy, centr. zamek, 
el. otw. szyby, dokumentacja, stan dobry, - 6.500 zł. Kożuchów, 
tel. 068/355^7-41
RENAULT 19 CHAMADE, 1989/94.r„ 170 tys. km, 1721 ccm, 
wtryski bordowy, 73 KM, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby przednie, el. reg. lusterka, aktualny przegląd i OC, •
8.500 zł. Wtocław, tel. 071/357-78-28,
RENAULT 19, 1989/96 r., 130 tys. Jon, 1400 ćcm, benzyna, 
bordowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. kierownica, 
reguł, fotel kierowcy, - 8.500 zł. Kliczków, tel. 075/731-22-15 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 185 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, szyberdach, stan b. dobry, - 8,200 zł- Lubin, tel. 
076/749-31-77,0^07/76-03-53
RENAULT 19,1990/., 162 tyśikm.benzyna wtrysk. J?jały, alum. 
felgi; Wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, oryg.tadio, 
nowe tarcze i klocki hamulcowe, amortyzatory, układ wydecho
wy, po wymianie pasków i filtrów, stan b. dobry, - 10.500 zł. 

.Świdnica, tel. 074/640-64-51
RENAULT 19,1990 r., 75 tys. km, 1700 ccm, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek + pilot welurowa tapicer
ka, eł. otw. szyby, RO, stan idealny, na białych tablicach • 2.600 
DEM Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
RENAULT 19 GTS, 1990 r., 110 tys. km, 1700 ccm. benzyna, 
szary metalic, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby i szy
berdach, obrotomierz, RM, halogeny, dzielona tylna kanapa, reg. 
kierownica, reg. reflektory, bez wypadku, zadbany, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 9.300 zł. Żary, tel. 068/374-67-47, 
0604/86-76-61
RENAULT 19, 1990 r., 215 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, centr. zamek ♦ pilot, RM Kenwood, - 8.500 zł. Żmi
gród, tel. 0604/69-49-76
RENAULT 19, 1990/91 r., 130 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
wtrysk, jasnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, stan b.-dobry,
- 9.500 zł. Chwalowice, tel. 07,1/381-10-56,0606/71-23-95 po 
godz. 20 i._.
RENAULT19,1990/91 r., 120 tys. km, 1400 ccm, brązowy me
talic, 5-drzwiowy, bez wypadku, na białych tablicach, - 2.500 zł. 
Jasień, tel. 068/371-00-96
RENAULT 19,1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony, 
jednopunktowy wtrysk paliwa, fabryczna instalacja gazowa, 
sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, • 8.800 zl. Lubin, tel. 
076/847-66-70
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 146 tys. km, 1700 ccm. ben
zyna ♦ gaz, kolor grafitowy metalic, inst gazowa, hak hol. nie

składak - 9.300 zł lub zamienię na inny, diesel, lub benzyna z 
inst gazową, może być uszkodzony, • 9.300 zl..Sobótka, tel. 
071/390-92-27,071/316-2248
RENAULT 19, 1991 r.. 1400 ccm, czerwony, stan b. dobry, w 
kraju od roku, • 9.800 zl. Szprotawa, tel. 0606/33-09-54 
O  RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., zielony (butel

kowy) met., welurowa tapicerka, radioodtwarzacz 
(sterowanie w kierownicy), bez wypadku, szyber
dach, książka serwisowa, stan idealny, w kraju 
od 2 dni, el. otwierane szyby, centralny zamek.., 
tel. 063/572-24-74, 0607/38-00-09 01031931

.  O  RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm, gra
natowy, 5-biegowy, wspomaganie, • 8.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87025731

O  RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, • 9.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87025861

RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r.. 160 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 5-biegowy, reg. kierownica, dzielone tylne siedzenia, w 
kraju od 5 dni, stan b. dobry, - 8.300 zł. Jawor, tel. 0501/61-84-34 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 103 tys. km, 1720 ccm, sza
ry metalic, szyberdach, RO, dodatkowe światło stop, zadbany,.! 
właściciel, bez wypadku, po przeglądzie, - 9.900 zl. Jawor, tel. 
0604/99-58-46
RENAULT 19, 1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, ENERGY, siwy, 
5-drzwiowy, alarm, 5-biegowy, sprowadzony w całości, garażo
wany, stan techn. b. dobry, - 9.200 zi lub zamienię na Mercede
sa 207,307, może być do remontu. Jawor, tel. 076/870-24-01,
870-93-98
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 137 tys. km, 1800 ccm, nie
bieski metalic, bogate wyposażenie, • 10.900 zl lub zamienię. 
Kościan, te l 065/512-50-23
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V, perłowogranatowy, wspo
maganie kier., ABS, el. otw. szyby i szyberdach, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, centr. zamek, ospoilerowany, ku
bełkowe fotele, obniżony, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, •
12.000 zł. Łagoszów Wielki 68, gm. Radwanice k. Głogowa, tel. 
0605/34-81-47
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 97 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, .wspomaganie, szyberdach, RM, welurowa 
tapicerka, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, w kraju od 2 dni, stan idealny, -
8.800 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-69-57,0609/29-02-07 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 120 tys. km, kolor grafitowy 
metalic, 5-biegowy, dodatkowe światło .stop’ , dzielona tylna 
kanapa, RM, reg. kierownica, kompl. dokumentacja, stan techn. 
b. dobry, • 8.900 zł lub zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 
074/848-15-58,0502/52-72-16
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, czarny, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, - 8.500 
zl lub zamienię na inny. Wołów, tel. 0504/92-52-28 
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, szyberdach. na białych tablicach, - 2.600 zł. Żagań, tel. 
0606/91-14-78
O  RENAULT 19 CABRIO, 1992 r., 118 tys. km, 1800 

ccm, granatowy. Zielona Góra, tel. 068/321 -24-94 
87025451

RENAULT 19,1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, kpi. kół zimo
wych, RM, bez wypadku, • 11.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0605/31-28-00
RENAULT 19, 1992 r., 1700 ccm, czerwony, pełna elektryka, 
wspomaganie, nowy model - 11.000 zł. Głogów, teł. 
076/834-28-06
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r„ 120 tys. km, 1700 ccm, ben
zyna, perlowoczarny, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, -
10.800 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 100tysTkm, 1700 ccm, wtrysk, 
stalowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, radio, książka ser
wisowa, zadbany, w kraju od 3 dni, - 11.900 zl (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992r., 120 tys. km, 1700 ccm, biały, 
w bardzo dobrym stanie ,’- 12.000 zł. Siechnice, tel. 
071/311-54-52
RENAULT 19,1992 r, 127 tys. km. 1700 ccm. benzyna, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaga
nie, halogeny, welurowa tapicerka, RO z RDS, el. reg. reflekto
ry, reg. kierownica, centr. zamek z pilotem, • 10.500 zł. Bralin, 
tel. 062/781-21-80
RENAULT 19,1992 r., 93 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
nowy model, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. szyberdach, 
hak, serwisowany, książka serwisowa, stan b. dobry, bez wy
padku, w kraju od 2 tygodni, - 11.500 zł. Drezdenko, tel. 
095/762-23-05,0600/65-00-83
RENAULT 19,1992 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
morski, 5-drzwiowy, -11.750 zl. Legnica, tel. 0601/88-01-89 
RENAULT 19,1992 r., 95 tys. km, 1721 ccm, czerwony, I wła
ściciel w kraju, przegląd do 2002 r., wspomaganie kierownicy, 
szyberdach, napinacze i reg. pasów, nowy model, 5-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, wym. układ wydechowy, ekonomiczny, ra
dio * CD, stan techn. b. dobry, - 9.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-23-80,0501/79-73-57
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, benzyna, grafitowoniebieski 
metal, 5-drzwiowy, 5-biegówy, nie eksploatowany w kraju, spro
wadzony w całości w 2001 r., oryginalny lakier, kompletna do
kumentacja, - 10.800 zł. Świebodzice, tel. 074/858-99-67, 
0606/12-99-22
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1900 ccm, diesel. • 12.200 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/87-04-33 
RENAULT 19 CABRIO. 1992/93 r„ 120 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
perłowogranatowy, 135 KM, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek + alarm, kubełkowe fotele, 
alum. felgi, garażowany, atrakc. wygląd, -19.500 zł lub zamie
nię. Głogów, tel. 0502/36-20-43
RENAULT 19,1992/93 r, 1400 ccm, bordowy metalic, kpi. do
kumentacja, nowy model, centr. zamek ♦ alarm, welurowa tapi
cerka, nowe opony, stan techn. b. dobry, -10.900 zł lub zamie
nię (możliwe raty). Legnica, tel. 076/854-78-08,0602/36-07-03 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r„ 125 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, alarm, RO Sony CD (wartość 900 zł), 4 głośniki, za
bezpieczenie dla dzieci, katalizator, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, dużo nowych części, stan idealny, możl. raty przez 
komis, -10.500 zł. Trzebnica, tel. 0603/50-48-13 po godz. 20 
RENAULT 19, 1992/94 r., 110 tys. km, 1700 ccm, turkusowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
halogeny, w kraju 2 dni, - 10.500 zl. Miejska Górka, tel. 
065/547-48-58,0600/56-55-90
RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm"gra- 
fitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, radid,'weiuVowa 
tapicerka, bez wypadku,'w Waju od tygodnia, stan b.''dobry, •
13.500 zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0606/97-93-24 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 86 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek 
+ pilot, welurowa tapicerka, w kraju od 1 dnia, kpi. dokumenta
cja, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, przegląd, tłuma
czenia, - 13.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, teł. 
065/546-52-76,0605/40-95-94
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 120 tys. km, 1700 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, radio, 
welurowa tapicerka, bez wypadku, stan b. dobry, - 12.800 zł. 
Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
O  RENAULT 19,1993 r., 214 tys. km, 1800 ccm, bia

ły, 3-drzwiowy, wspomaganie, kubełkowe fotele, 
skórzana kierownica, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/782-80-01,071/782-80-02 01027831

RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1900 ccm, diesel, szary met, 
ABS, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, aluminio- * 
we felgi, kupiony w salonie, bezwypadkowy, • 16.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32 
RENAULT 19,1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granato
wy, 5-drzwiowy, c. zamek ♦ pilot, alarm, el. otw. szyby, sprowa
dzony w całości, możliwość sprzedaży na raty, - 12.800 zł. Ja
rocin, teł. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
RENAULT 19,1993 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, regu
lacja świateł, dzielona kanapa, - 9.900 zł. Namysłów, tel. 
077/410-06-66,0503/10-44-47
RENAULT 19,1993 r., 105 tys. km, 1700 ccm, bordowy metalic, 
3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby,

szyberdach, reg. kierownica, 5-biego\^; dzielona tylna kana
pa, immobilizer, garażowany, zadbany, stan b. dobry, -14.200 
zLRakoszyce.tel. 0717795-16-42 
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 19,1993/94 r.,.110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, I właściciel, bez wypadku, el. reg. reflektory, el. 
otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, pilot, RO 
Blaupunkt, halogeny, lakierowane zderzaki, pirotechniczne na
pinacze pasów, - 14.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-06-43, 
0603/28-95-80
RENAULT 19,1993/97 r, 103 tys. km, 1721 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzWiowy, el. otw. szyby i szyberdach, centr. 
zamek, alarm, welurowa tapicerka, inst. gazowa (601), - 9.000 
zl. Wtocław, tel. 0605/73-60-43
RENAULT 19,1994 r., 107 tys. km, 1721 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, stan idealny, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, poduszka pow., do sprowadzenia z Nie
miec, • 14.800 zł. Legnica, tel. 076/856-23-99,0605/12-80-66 
RENAULT 19,' 1994 r., 1700 ccm, szary metalic, wspomaganie, 
centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, szyberdach, RM, 4-drzwio
wy, stan techn. b. dobry, -13.900 zł. Lubin, teł. 0601/59-55-43 
RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
butelkowa zieleń, bez wypadku, poduszka pow., ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, radio, weluro
wa tapicerka, książka serwisowa, w kraju od 2 dni, -14.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
RENAULT 19,1994 r., 104 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szy
by i szyberdach, centr. zamek, książka serwisowa, bez wypad
ku, immobilizer, - 14.900 zł. Syców, teł. 062/785-35-30, 
0606/37-88-48
RENAULT 19,1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalić, 5-biegowy, 5-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. szybe- 
radch, el. otw. szyby, automatic, wspom. kierownicy, poduszka 
powietrzna, silnik Renaulta Laguny, sprowadzony na kołach, kpi. 
dokumentacja, wersja limitowana, stan idealny, -15.200 zł. Bo- 
guszów-Gorce, tel. 074/844-05-22 
RENAULT 19,1994/95 r., 118 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, poduszka pow., wspomaganie, eł. otw. szyby, el. reg. luster
ka, RM, książka serwisowa, welurowa tapicerka, w kraju od 3 
dni, -13.700 zł. Chojnów, tel. 0606/33-12-45 
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, 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, sprowadzony, bez wypadku, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, wspomaganie kier., centralny zamek, poduszka pow, 
-.16.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-72-74,0604/05-88-37 
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 MEDALION KOMBI, 1986 r., 2200 ccm, benzyna, 
wtrysk automatic, klimatyzacja, centr. zamek, alarm + pilot alum. 
felgi, relingi dachowe, welurowa tapicerka, stan dobry, - 5.200 
zł lub zamienię na mniejszy. Wocław, tel. 0503/92-35-75 
RENAULT 21,1986 r., 180 tys. km, 1700 ccm, benzyna, grana
towy metalic, garażowany, - 5.800 zł lub zamienię na inny, o 
mniejszej pojemności. Oleśnica, tel. 071/314-73-75 
RENAULT 21 SEDAN, 1987 r., 2200 ccm, diesel, granatowy 
metalic, - 6.100 zł. Leszno, tel. 065/534-03-48 
RENAULT 21 NEVADA, 1987 r., 1700 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, kombi, stan dobry, techn. sprawny, I właściciel w Pol
sce, - 3.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/11-44-34
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RENAULT 21 RS. 1987/97 r., 162 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
srebrny, welurowa tapicerką dzielona tylna kanapa, szyberdach 
el. otwierany, opony - stan b. dobry, sten ogólny dobry, - 4.900 
zl. Kłodzko, tel. 074/647-06-63,0603/50-78-94 
RENAULT 21 GTX L-48,1988 r., 2200 ccm, benzyna, zielony 
metalic, wzmocniony, sportowe zawieszenie, alum. felgi, szy
berdach, el. otw. szyby, • 12.500 zł. Polkowice, teł. 
076/845-32-89,0601/58-27-42
RENAULT 21,1988 r., 1700 ccm, benzyna, biały, centralny za
mek, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, nowe opony i układ 
wydechowy, - 4.400 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-63-02 
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy me
talic, serwo, centr. zamek-piloŁ RO, białe tablice - 950 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07
RENAULT 21, 1991 r., 80 tys. km, 2100 ccm, granatowy, do 
poprawek lakierniczych, -12.000 zł. Rawicz, tel. 0600/32-59-95 
RENAULT 21 TD, 1993 r., 175 tys. km, 2100 ccm, turbo D, bor
dowy metafic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, centralny za
mek, wspomaganie kier., radio, stan b. dobry, -16.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/813-00-25
RENAULT 25, 1985 r., 2100 ccm, diesel pełne wyposażenie 
elektr., alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, stan b. dobry, -'
5.800 zl lub zamienię na kemping, dł. 8 m. Chojnów, tel. 
076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65 
RENAULT 25, 1986 r., 2100 ccm, turbo D, bordowy metalic, 
centr. zamek, szyberdach, hak, komputer, el. otw. szyby, wspo
maganie, reg. kierownica, RM Philips + pilot, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, po remoncie zawieszenia i hamulców, - 8.500 
zł. Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, tel. 0607/26-46-68 
RENAULT 25 TDX, 1989 r., 42 tys. km, 2100 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, po remoncie silnika, stan dobry, wszystkie el. dodat
ki, welurowe siedzenia, klimatyzacja, oryg. RO, alum. felgi, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 12.000 zł. Wtocław, 
tel. 071/785-44-06
RENAULT 25,1989/90 r., 2000 ccm, benzyna, zielony metalic, 
wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię na 
osobowy, może być droższy. Bolesławiec, tel. 0600/85-18-36, 
0600/85-18-25
RENAULT 25,1990 r., 2900 ccm, V6, granatowy metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, • 9.500 zł. Świdnica, tel. 
0601/68-96-57
RENAULT 5 TL, 1980 r., 132 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, po remoncie silnika, blacharka w dobrym stanie, szyber
dach, RO + głośniki, tylne szyby uchylane, zegarek, pokrowce,. 
kubełkowe fotele, zadbany, przegląd i OC do 09.2001 r., ekono- 
m io iy , zużycie paliwa 6 1/100 km, - 1.300 zł. Oława, tel. 
0502/59-09-74
RENAULT 5; 1981 r., 900 ccm, -1.700 zl lub zamienię na Forda 
Granadę, Taunusa lub lawetę. Jelenia Góra, tel. 075/713r46-61.. 
RENAULT 5 ALPINE, 1981 r, 136 tys. km, 1400 ccm, turbo, 
granatowy, alum. felgi, szerokie opony, ciemne szyby, szyber
dach, welurowa tapicerka, sportowa kierownica, obniżony, 5-bie
gowy, dużo części, - 2.100 zł. Oborniki Śląskie, teł. 
071/310-37-37 po godz. 17,0603/81-99-38 
RENAULT 5 ALPINE, 1982 r., 1400 ccm, turbo E, biały, po re
moncie i lakierowaniu, przebudowane nadwozie, poszerzony, 
ospoilerowany, alum. felgi 14* z rantem, szerokie opony (nisko- 
profilowe), 5-biegowy, dzielona i składana tylna kanapa, brązo
we szyby, kubełkowe fotele, sportowa kierownica i zawiesze
nie, • 3.500 z|. Wrocław, tel. 071/352-33-37 
RENAULT 5 CAMPUS, 1984 r.. 130 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, ospoilerowany, ciemne szyby, sportowa kierownica, nakład- 
ki na pedały, wlew, tłumik, opony 1185/14, stan b. dobry, - 5.100 
zł. Ściegny, tel. 643-95-11 prosić Zbigniewa 
RENAULT 5 CAMPUS. 1986 r.. 1397 ccm. benzyna, szay  me
talic, 5-osobowy, nowy akumulator, garażowany, stan silnika b. 
dobry, - 4.500 zł. Radków, tel. 074/871-24-20 
RENAULT 5 GT, 1988 r, 1400 ccm, turbo, biały, centr. zamek ♦ 
pilot, el. otw. szyby, alum. felgi, 120 KM,,- 6.600 zł. .r tel. 
075/764-52-18
RENAULT 5,1988/89 r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, bez wypadku, zadbany, stan idealny, na zachodnich ta
blicach -1.000 DEM. Żary, teł. 068/385-57-73,0601/76-56-97 
RENAULT 5 SL, 1989 r., 86 tys. km, HOOccm, benzyna, biały, 
lakier fabryczny, bez wypadku, garażowany, konserwowany, II 
właściciel, 3-drzwiowy, stan idealny, - 7.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-94-68

RENAULT.5 CAMPUS, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO Blaupunkt, I właściciel w 
kraju, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości w 95r., stan 
techn. b. dobry, - 6.800 zł: Bolesławiec, tel. 075/732-43-78. 
0608/28-34-88
RENAULT 9.1982 r., 1400 ccm, czerwony, elektr. otw. szyby, 
szyberdach, hak, dużo nowych części, zadbany, komplet opon 
Zimowych, - 3.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-11-69. 
0502/54-56-19 . ’
RENAULT 9 GT, 1983 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic. 
5-biegowy, el. otw. szyby, centralny zamek z pilotem. - 3.000 zl. 
Lubań, tel. 075/646-22-51,0608/16-08-70 
RENAULT 9 GTD, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czarny, 4-drzwio-. 
wy, 5-biegowy, szyberdach, RO Blaupunkt - 4.500 zł. Kościan, 
tel. 0600/91-23-81
RENAULT 9,1992 r., 200 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, 
składak, centralny zamek, el. otwierane szyby, - 3.800 zł. Lesz
no, tel. 0603/31-62-24
RENAULT CLIO WILLIAMS, 1991 r., 150 tys. km. 1800 ćcm. 
16V, czarny metalic, sportowe zawieszenie, alum. felgi, wspo
maganie, centr. zamek * pilot, el. otw. szyby (zielone), kubełko
we fotele, immobilizer, RO, z pełną dokumentacją -11.700 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-37-78
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, szary metalic, stan b. do
bry, alum. felgi, centr. zamek, 5-drzwiowy, w kraju od 3 dni, •
10.500 zł. Chojnów, tel. 0606/33-12-45 
RENAULT CUO, 1991 r., 137 tys. km, 1400 ccm, ENERGY, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, kubełko
we fotele, alum. felgi, wspomaganie, do sprowadzenia z Nie
miec, stan b. dobry, - 10.800 zł. Legnica, tel. 076/856-23-99, 
0605/03-38-63
RENAULT CLIO, 1991 r.. 100 tys. km. 1200 ccm. wfrysk. czar
ny, centr. zamek, el. otw. szyby, radio, książka serwisowa, w 
kraju od 2 dni, - 9.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, ENERGY, srebrny metalic, 
lakierowane zderzaki, 5-biegowy, stan b. dobry, kompletna do
kumentacja, - 11.300 zl. Mokrzeszów, gm. Świdnica, tel. 
0604/71-94-98
RENAULT CLIO RT,' 1991 r„ 1400 ccm. wtrysk, srebrny meta
lic, centralny zamek ♦ pilot, ospoilerowany, aluminiowe felgi, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -11.500 zl. Wto
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 lat, kpi. dokumentacja, 3-drz\MO- 
wy, hak, dzielone tylne siedzenia, zadbany, - 9.300 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-18-60
RENAULT CLIO RN, 1991/92 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, RM + głośniki, welurowa tapi
cerka, reguł. wys. mocowania pasów, wspomaganie kier., spro
wadzony na kolach, ważny przegląd techniczny, oclony w cało
ści, b. ekonomiczny, zadbany, garażowany, stan idealny, -11.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/644-05-70,0501/57-32-58 
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 95 tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
ciemnozielony metalic, silnik ENERGY, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, garażowany, dzielona tylna kana
pa, przegląd do 11.2001 r, -12.300 zł. Laski, tel. 074/817-79-04 
RENAULT CUO. 1992 r, 102 tys. km, 1200 ccm. ENERGY, czer
wony, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, inst gazowa, - 9.800 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
RENAULT CLIO, 1992 r., 135 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały. 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, immobilizer; szyberdach, -
12.300 zł. Rawicz, tel. 065/547-43-96 
RENAULT CLIO, 1992 r., 12 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, RM, szyberdach, nowy pasek, olej, filtry, bez wypadku, w 
kraju od kilku dni, stan b. dobry, książka serWisowa, - 9.500 zi. 
Gorzów Wlkp., tel. 095/731-16-44,0605/03-53-85 
RENAULT CUO, 1992 r., 138 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie- 
sko-zielony metali, 5-drzwiowy, RO stereo, dodatkowe światło 
stopu. -12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-71-33 
RENAULT CLIO, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
5-drzwiowy, silnik Energy, zadbany, radio, alarm, dzielone tylne 
siedzenia, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-05-14, 
0501/95-76-59
RENAULT CUO RN, 1992/96 r., 72 tys. km, 1200 ccm. jasno
zielony metalic, instalacja gazowa, -10.000 zł. Szczawno Zdrój, 
tel. 0601/74-74-84
RENAULT CLIO, 1992/97 r., 93 tys. km, 1100 ccm, biały, 
3-drzwiowy, - 8.500 zL Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-03-05 
RENAULT CUO, 1993 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, sprowadzony w całości, oryg. szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, bez korozji, -11.800 zl. Wtocław, tel. 071/348-77-19 
RENAULT CUO, 1993 r.. 1200 ccm, biały, 5-drzwiowy, alarm, 
immobilizer, szyberdach, zadbany, - 12.800 zl. Ostrów Wlkp., 
tel. 0605/46-72-78,062/735-12-46 
RENAULT CUO, 1993 r., 123 tys. km, 1800 ccm, 16V, czany 
metalic, ABS, centr. zamek Z pilotem, szyberdach, el. otw. szy
by, maska z grillem, oryg. poszerzone błotniki, wspomaganie, 
od 2 mies. w kraju, stan b. dobry, -12.400 zł. Świebodzin, teł. 
068/382-30-77,0502/83-17-29
RENAULT CUO RT, 1993 r., 72 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, halogeny 
przedwmgielne, tylne szyby uchylane, -12.100 zł. Wrocław, tel. 
783-26^66
RENAULT CLIO. 1993/94 r, 98 tys. km, 1400 ccm. ENERGY, 
czerwony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka. 
obrotomierz, zadbany, stan b. dobry, - 13.300 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-53-51,0602/49-57-11 
RENAULT CLIO, 1994 r., 98 tys. km, 1200 ccm, benzyna + gaz, 
niebieski, inst. gazowa Levato, b. ekonomiczny, 5-drzwiowy, 
centr. zamek * pilot alarm, immobilizer, oryg. RO, kupiony w 
salonie w kraju, stan idealny, bez wypadku, zderzaki w kolorze 
nadwozia, atrakc. wygląd, blokada skrzyni biegów, -13.800 zł. 
Kożuchów, tel. 0606/48-06-41,068/388-92-70 do godz. 17 
O  RENAULT CLIO, 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. Okrze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87025621

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 (k0008ir 
O  RENAULT CLIO, 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 87025561

RENAULT CLIO, 1995 r., 75 tys. km, 1200 ccm, benzyna, żółty, 
3-drzwiowy, aluminiowe felgi oraz komplet felg z oponami zi
mowymi, po tuningu, uchylne tylne szyby, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, oznakowany, blokada skrzyni biegów, immo
bilizer, -15.800 zł. Lubin, tel. 076/844-77-41,0604/27-30-70 
RENAULT CUO, 1995 r., 88 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, centr. zamek.* 
pilot,-alarm,-ftapinacze pasów,- pokrowce, dodatkowe światło - 
.stop’ , RO, garażowany, stan b. dobry, II właściciel, • 16.500 zł. 
Ruszów, tel. 075/771-47-17
RENAULT CLIO, 1997 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, centr. zamek, szyberdach, RM, el. reg. reflektory, -18.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-38-93,738-11-40.0601/75-86-31 
RENAULT CLIO, 1997 r., 38 tys. km, 1149 ccm, niebieski meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, halogeny, el. reg. reflektory, 2 
pod. powietrzne, udokum. przebieg, 3-drzwiowy, pól roku w kraju,
-17.900 zł. Wtocław, tel. 071/348-37-56,0502/66-19-57 
RENAULT CLIO, 1998 r., 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, grana
towy, centr. zamek, wspomaganie, ABS, elektryka, skóra, hak, 
RM, I właściciel, sprowadzony w 2000 r., kpi. dokumentacja, - 
22 000 zl. Lwówek Śląski, tal. 075/782-28-68 
RENAULT CLIO, 1998 r., 2 tys. km, 1200 ccm, srebrny metalic, 
alum. felgi, poduszka pow., atrakcyjny wygląd, - 25.500 zł. Mi
licz, tel. 0607/26-03-48
RENAULT CUO, 1998 r., 21 tys. km, 1200 ccm. bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, wspomaganie, c. zamek ♦ pilot radioodtwarzacz, 
szyberdach, 2 poduszki powietrzne, stan b. dobry, • 21.000 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58,0609/28-92-48 
RENAULT CUO, 1998 r., 17 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, reg. pasy, centr. zamek ♦ pilot el. otw. szyby, 
wspomaganie, dodatkowe światło .stop*,'garażowany, - 20.000 
zł. Sądrożyce, tel. 071/315-87-59 
RENAULT CUO. 1998 r., 76 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic. 
wspomaganie, pod. powietrzna, ABS, reg. kierownica, alarm. 
RM, kupiony w salonie, II właściciel, stan b. dobry, - 25.500 zl. 
Wrocław, tel. 0502/16-17-26
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RENAULT CUOII, 1998/99 r„ 22 tys. km, 1400 ccm, miód me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. otw. 
szyby, radio + CD, poduszka pow., 3-drzwiowy, - 23.600 zł. Lesz
no, tel. 065/520-73-06,0601/78-72-75 
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 47 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
srebrny metalic, immobilizer, centr. zamek z pilotem, 2 pod. 
powietrzne, el. reg. reflektory i szyby, napinacze pasów, halo
geny, 5-drzwiowy, RO Philips z RDS * dżojstik, - 26.800 zł. 
Namysłów, tel. 0503/03-63-11
RENAULT CLIO II, 1999 r., 22 tys. km, 1600 ccm, perlówosrebr- 
ny, 5-drzwiowy, ABS, komputer pokładowy, klimatyzacja, obro
tomierz, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, podg. fotele 
przednie, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO, 
centr. zamek + pilot, poduszki pow, - 32.000 z ł , możliwe raty 
przez komis. Lubin, tel. 076/724-07-76 
RENAULT CUO II, 1999 r., 13 tys. km, 1400 ccm, RT, niebieski 
metalic, model z czerwca, 5-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. świateł, centr. zamek + pilot, welur, wspomaga
nie, reg. kierownica, dzielone siedzenia, RM, 4 poduszki po
wietrzne, halogeny, obrotomierz, reg. fotela kierowcy, pasy pi
rotechniczne, - 30.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-05-86
RENAULT CLIO II RTE, 1999 r.. 20 tys. km, 1400 ccm, biały, 
silnik Megane, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny za
mek, wspomaganie kier., halogeny, 2 poduszki pow., RM Phi
lips, regulowany fotel kierowcy, regulowana kierownica, welu
rowa tapicerka, immobilizer, szyby atermiczne, napinacze pa
sów, - 29.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/737-17-53 
RENAULT ESPACE, 1991/97 r„ 230 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, szary metalic, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek * pilot, radiood
twarzacz, alarm, stan b. dobry, -18.000 zł lub zamienię na mniej
szy, z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 075/642-98-88,0604/89-47-87 
RENAULT ESPACE, 1994 r., 180 tys. km, 2900 ccm, V6, kolor 
wiśniowy, stan dobry, - 28.000 zł lub zamienię, możliwe raty. 
Wałbrzych, tel. 0604/48-20-18
O  RENAULT ESPACE, 1996 r., 2200 ccm, turbo D, 

oliwkowy metalic, I rej. w 1997 r., nowy model, 
wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, kli
matyzacja, ABS, el. otwierane szyby, alum. felgi, 
RO + CD, fotele obrotowe (kierowca i pasażer), 
relingi dachowe, I właściciel, kupiony w salonie 
w Polsce, welurowa tapicerka stan idealny •
49.900 zł. „AUTO -PLUS", W ałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01032091

RENAULT ESPACE VAN, 2000 r.,-160 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, szary metalic, garażowany, 2 lata w kraju, el. otw. szyby, 
hak, RM, obrotowe fotele, spoiler, alum. felgi, atrakc. wygląd, -
16.500 zł. Wtocław, tel. 071/349-21-11 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 85 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
perłowozielony metalic, - 27.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-63-48 
po godz. 15

RENAULT KANGOO. 1998 r., 16 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, 
ABS, centralny zamek, alarm, na gwarancji 3 lata, halogeny, 
kpi. opon zimowych z felgami, kupiony w salonie, bez wypad
ku, garażowany, 5-osobowy, oszklony, - 32.000 zł. Oława, tel. 
071/313-36-02
RENAULT KANGOO, 1998 r., 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, poduszka pow., centralny zamek, przeszklony, stan b. 
dobry, - 27.400 zł. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 ..
RENAULT KANGOO, 1998 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, centralny zamek, garażowany, wspomaganie, alarm + pi
lot, serwisowany, bez wypadku, boczne szyby, ładowność 625 
kg, stan b. dobry, - 23.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/339-71-16, 
071/339-88-11
RENAULT KANGOO, 1998 r., 49 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski, ścianka grodziowa, oszklony, 5-osobowy, centralny 
zamek, ei. reg. lusterka, el. reguł, reflektory, kupiony w salonie, 
książka serwisowa, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-97-75, 
071/360-83-48
RENAULT KANGOO, 1998/99 r., 30 tys. km, 1200 ccm, niebie
ski, ABS, centralny zamek, pilot, książka serwisowa (niemiec
ka), immobilizer, el. reguł, reflektory, 5-osobowy, podwójne drzwi 
tylne, - 22.900 zi. Leszno, tel. 065/526-13-37 
RENAULT KANGOO PARISIENE, 1998/99 r., 27 tys. km, 1200 
ccm, benzyna, żółty metalic, 5-osobowy, kpi. dokumentacja, I 
właściciel, 2 poduszki pow., wspomaganie, ABS, RO na CD (ste
rowane z kierownicy, oryginalny wyświetlacz), oryginalne-alum. 
felgi, pełne wyposażenie el, centralny zamek + pilot, halogeny, 
spoiler, atrakc. wygląd, - 32.800 zł. Oleśnica, teł. 071/314-66-26, 
0604/40-93-41
RENAULT KANGOO, 1999 r., 50 tys. km, 1200 ccmr benzyna, 
czerwony, 5-osobowy, kupiony w salonie, bez wypadku, książ
ka serwisowa, alarm, blokada skrzyni biegów, poduszka pow, •
26.000 zł lub zamienię na Forda Transita busa, lub T 4 .., tel. 
0601/75-66-30
RENAULT KANGOO RT, 1999 r., 25 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, zielony metalic, ABS, 2 poduszki pow., serwo, centralny 
zamek, immobilizer, el. otw. szyby, RO, szyberdach, 5-osobo
wy, - 30.800 zł. Lubsko, tel. 068/372-11-66,0601/68-97-94 
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
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togielda.com.pl)
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 117 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, alarm, RO, pełne wyposażenie elektr., klimatrońic, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony w całości, mówiący komputer, -
20.000 zł. Gola, tel. 062/781-22-62 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 153 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, poduszka pow., wspomaganie, pełne wyposa
żenie elektr., centr. zamek, radio, alarm, immobilizer, bez wy
padku, I właściciel, -18.500 zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/97-93-24
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapicerka, -
20.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ccm, bordowy metalic, ka
talizator, centr. zamek, alarm ♦ pilot, klimatyzacja, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, poduszka pow., weluro
wa tapicerka, - 24.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 69 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, zadbany, centr. zamek * pilot zielone el. otw. 
szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, wspo
maganie, reg. wys. kierownicy, 3 zabezpieczenia, tylna kanapa 
dzielona, RM, nowe opony letnie ♦ kpi. zimowych, inne dodatki, 
- 20.300 zł., tel. 071/357-40-02,0601/57-78-82 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 3000 ccm, V6 pełne wyposaże
nie, tempomat, - 23.000 zł. Bolesławiec, tel. 0600/89-30-91 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, garażowany, el. otw. szyby, centr. za
mek, welurowa tapicerka, immobilizer, alarm * pilot spoiler, RO, 
stan b. dobry, - 21.400 zł (możliwe raty przez komis). Mirków k. 
Wrocławia, tel. 071/315-12-98
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 119 tys. km, 1783 ccm wspoma
ganie, pod. powietrzna, centr. zamek, tytan lock, alarm, kupio
ny w salonie, RM, - 21.500 zł, Syców, tel. 062/785-31-64 
RENAULT LAGUNA, .1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
koior morski metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyza
cja, syntezator mowy, ABS, centralny zamek, inst gazowa, pod
łokietnik, komputer wskazujący zużycie paliwa, • 21.500 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/847-57-12,0606/89-24-39 
RENAULT LAGUNA 1994/95 r., 104 tys. km, 1800 ccm, Pb/, 
srebrny metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspo
maganie kier., aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, dzielona

tylna kanapa, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, spro
wadzony w całości, - 22.500 zł. Rawicz, tel. 0604/53-76-48 
RENAULT LAGUNA RT, 1994/95 r., 80 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, bez wypadku, nie eksploatowany w kra
ju, stan b. dobry, • 19.500 zł lub zamienię na tańszy samochód 
(diesel, uszkodzony). Walim, tel. 074/845-72-39 
RENAULT LAGUNA RT, 1994/95 r., 90 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, zielony metalic, bez wypadku, nie eksploatowany w kra
ju, kpi. dokumentacja, centr! zamek, pilot, immobilizer, serwo, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, - 19.900 zł. Woliny, tel. 
074/845-72-39 -
RENAULT LAGUNA 1995 r., 165 tys. km, 2200 ccm, śliwkowy 
metalic, wspomaganie, elektr. otw. szyby, centr. zamek + pilot, 
immobilizer, napinacze pasów, I właściciel (pełna dokumenta
cja) lub zamienię na tańszy, do 10 000 zł.' Brzeg, tel.
0607/5t-10-02 - .................
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot alarm, 
RM Pioneer, sterowanie przy kierownicy stan b. dobry, - 23.500 
zł (możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 0604/41-80-47 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, ABS, szyberdach, el. otw. szyby, 2 pod. powietrz
ne, alarm, centr. zamek, radio, silnik 7Q-140 KM, - 23.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/40-86-94
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 73 tys. km, 1800 ccm, szmarag
dowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, Immobilizer, el. otw. szyby, halogeny, welurowa 
tapicerka, bez wypadku, kpi. dokumentacja, • 23.800 zł lub za
mienię. Legnickie Pole, tel. 076/858-23-06,0607/04-39-05 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. zamek, poduszka 
pow., wspomaganie kier., welurowa tapicerka, RO + dżojstik, 
halogeny, opony zimowe, alarm, - 22.600 zł. Wrocław, tel. 
071/348-94-65,0609/47-72-22 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • A00531 www.au tog iel- 
da.com.pl)
O  RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm, biały, ku

piony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, wspomaganie kier., poduszka powietrz
na, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, cen
tralny zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapi
cerka, stan idealny, • 24.900 zł. „AUTO-PLUS”,

Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01032261

RENAULT LAGUNA, 1995 r., 92 tys. km, 2000 ccm. wiśniowy 
metalic, klimatrońic, c. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, ASR, im
mobilizer. wspomaganie, żaluzja tylnej szyby, pełna dokumen
tacja, welur, stan idealny, automatic, - 22.500 zł. Kalisz, tel. 
062/760-11-78,0603/54-16-18
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 79 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, srebrny metalic, immobilizer, alarm, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, reg. kierownica, welurowa tapi
cerka, RO + pilot garażowany, kpi. dokumentacja, I właściciel, 
stan idealny, - 24.500 zł (możliwe raty przez komis). Lubin, tel. 
0601/18-70-32
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 114 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, zielone szy
by, alum. felgi, ABS, RO, serwisowany, stan idealny, możliwość 
rat, - 24.000 zł lub zamienię na Opla Tigrę 96/97 r., z dopłatą. 
Strzegom, tel. 074/649-13-34
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 2000 ćcm, fioletowy metalic, kli
matyzacja, centr. zamek, alarm, alum. felgi, el. otw. szyby, ser
wisowany, stan b. dobry, - 22.900 zł. Strzelin, tel. 071/393-13-37, 
0604/10-79-48
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie, yelur, centr. zamek, el. otw. szy
by, poduszka, immobilizer, nowy rozrząd, • 20.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-15-31 wieczorem, 0502/65-36-07 
RENAULT LAGUNA, 1995 r„ 85 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, RO, klimatronik, pilot, centr. zamek, alarm, immobili
zer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, welurowa tapicerka, 
reg. kierownica i fotel, stan idealny, • 21.500 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 350-02-51,0503/03-69-98 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 93 tys. km, 1800 ccm, RT, czer
wony, klimatronik, 2 pod. powietrzne, centr. zamek + pilot, ABS, 
wspomaganie, spojler, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. i 
podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory, spojler, dodatkowe 
światło .stop”, halogeny, RM, immobilizer, bez wypadku, - 28.000 
zł. WTocław, tel. 071/321-18-98.071/321-94-80 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, ABS, 
2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, alum. felgi, halogeny, 
obrotomierz, reg. kierownica, reg. reflektory, reguł. wys. moco
wania pasów, II właściciel, kpf. dokumentacja, zadbany, - 21.000 
zł. Żary, tel. 068/374-67-47,0604/86-76-61 
RENAULT LAGUNA, 1995/96 r., 104 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, poduszka powietrzna, wspomaganie, c. zamek * 
pilot el. otw. szyby, alarm * pilot, kupiony w salonie w Polsce, -
19.500 zl. Kępno, tel. 062/782-08-22,0603/39-31-25 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996 r„ 105 tys. km, 1800 ccm, 
biały, kupiony w Polsce, bez wypadku, rej. jako ciężarowy, el. 
otw. szyby - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-93-85, 
0601/48-23-65
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 
zł. Oława, tel. 071/313-44-37
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 97 tys. km, 2200 ccm, TDi, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szy
by, halogeny, reg. kierownica, koła 15', 115 KM, centr. zamek, 
garażowany, • 32.500 zł., tel. 071/353-06-86,0609/52-39-30 
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 57 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, zielony butelkowy, I właściciel, kupiony w serwisie, garażo
wany, wspomaganie kierownicy, szyberdach, RO, kierowca nie
palący, tylna szyba ogrzewana, alarm, immobilizer, serwisowa
ny, stan idealny, - 33.000 zł. Oława, tel. 071/313-62-99 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996/97 r., 99 tys. km. 2000 ccm, 
TDi,, popielaty metalic, tylna szyba w klapie uchylana, klimaty
zacja, skórzana tapicerka, el. otw szyby, el. reg. lusterka, im
mobilizer, hak, halogeny, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, garażowany, pełna dokumentacja, bez zapachu tyto
niu, stan b. dobry, • 32.500 zł.'Wtocław, tel. 071/341-84-31, 
0601/73-26-01 -
O  RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 120 tys. km, 

1800 ccm, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, po
duszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek; alarm, 
• 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-80-01, 
071/782-80-02 01Ó27821

RENAULT LAGUNA, 1997 r„ 85 tys. km, 2200 ccm, diesel, bia
ły, ABS, relingi dachowe, 5 zagłówków, welurowatapicerka, hak 
holowniczy, inst. tel. kom., roleta, szyby ogrzewane, el. opusz
czane szyby, oryg. radio, - 32.800 zł. Prochowice, tel. 
076/858-40^58
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r.. 51 tys. km, 2200 ccm, TDi, 
kolor grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, immobilizer, alarm, 
halogeny, el. otw. szyby, pod. powietrzna kierowcy, wspomaga
nie kier., centr. zamek, RO Philips; z pilotem w kierownicy, we
lurowa tapicerka, skórzana kierownica, tylna szyba ogrzewa
na, dodatkowe światło .stop", - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/13-83-17
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony, 110 PS, ABS, klimatyzacja, alarm, centralny zamek, 4 
poduszki powietrzne, RO, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, reg. 
fotel kierowcy, reg. kierownica, stan b. dobry, - 43.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-98-36,0603/45-39-01 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 61 tys. km, 2000 ccm, RXT, 
zielony metalic, zarejestrowany jako ciężarowy, kupiony w sa
lonie, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, przednia szyba 
ogrzewana, pełne wyposażenie el., alum. felgi, radio, dodatko
wy 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, 1999 r., 3 tys. km, 1600 ccm, grafitowy, 
klimatyzacja, poduszki powietrzne, wszystkie el. dodatki, ABS, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, nie eksploatowany w kraju, •
44.000 zł. Lubin, tel. 076/849-35-11 
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 29 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
klimatrońic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek ♦ pilot immobilizer, RM, podłokietnik, we
lurowa tapicerka, I właściciel, 1,5 roku w kraju, - 34.900 zł. Sła
wa, tel. 068/356-76-70
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobili
zer, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, •
25.500 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27
RENAULT MEGANE. 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm. bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, alarm, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, 
Mul-T-Lock, radio Pioneer z panelem, - 22.800 zł. Legnica, tel. 
0604/41-80-47
O  RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 1600 ccm, 

perłowoczamy, klimatyzacja, 2 x pod. pow., wspo
maganie kier., centralny zamek, el. otwierane 
szyby, aluminiowe felgi, RO z RDS, stan b. do- 

. bry, 28.700 zł lub zamienię na inny. Żary, tel.
068/374-27-97, 0601/87-02-26 

RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 1600 ccm, 16V, bordowy 
metalic, el. otw. szyby, tylne szyby uchylane, alum. felgi, wspo
maganie, centr. zamek, - 22.500 zł. Świebodzice, tel. 
0604/93-15-72
RENAULT MEGANE, 1996 r., 85 tys. km, 1600 ccm, biały, lu
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, el. otw. szy
by, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, wspomaganie, immo
bilizer, welurowa tapicerka, • 20.500 zł. Wrocław, tel. 
071/793-54-82,0601/05-08-18
O  RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, grafito

wy metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwi
sowany, I właściciel, poduszka powietrzna, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, centralny zamek, alarm, immobilizer, we
lurowa tapicerka, stan idealny, • 24.900 zł. „AU- 
TO -PLUS” , W ałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01032191

O  RENAULT MEGANE SCENIC, 1996 r., 1600 ccm, 
fioletowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, I właściciel, wspomaganie kier., 
ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, po
duszka powietrzna, centralny zamek, alarm, im
mobilizer, welurowa tapicerka, stan idealny, •
36.900 “zł. „AUTO -PLUS” , W ałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01032241

RENAULT MEGANE, 1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, immobilizer, -
21.900 zł. Góra, tel. 065/543-40-75,0603/51-06-21 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 23 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., el. reguł, reflektory, regulowane 
fotele, 2 poduszki pow., immobilizer, RM, el. otwierane szyby, 
zderzaki w kolorze nadwozia, pełna dokumentacja, - 24.700 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/387-66-61,0604/84-67-26 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 125 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welur, reg. kierownica, reg. fotela kierowcy, dzielona 
tylna kanapa, halogeny, sprowadzony w całości, I właściciel, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 19.900 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 0605/23-64-19 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, model z 1997 r., klimatyzacja, el. otw. szyby, 
reg. kierownica i fotela kierowcy, dzielona tylna kanapa, - 23.500 
zł lub zamiana na Peugeota 306 z 1997 r. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/738-13-08
RENAULT MEGANE, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, kupiony w salonie, • 22.000 zł. Poniec, tel. 
065/573-13-63
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 
żółty, kupiony w salonie w Polsce, II właściciel, bez wypadku, 
garażowany, poduszka pow., centr. zamek, wspomaganie, 
alarm, halogeny, opony zimowe, stan b. dobry, • 26.000 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 0503/14-01-30, 074/665-24-79

RENAULT MEGANE, 1996 r., 64 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
morski metalic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., im
mobilizer, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i szyberdach, 
regulowana kierownica i fotel, halogeny, aluminiowe felgi, kom
plet opon zimowych, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
garażowany, • 22.200 zł. Wieruszów, tel. 062/581-03-65 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 37 tys. km, 1600 ccm, 
czerwony, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, immo
bilizer, poduszka pow., kpi. dokumentacja, alum. felgi, spoiler, -
26.000 zł. Wołów, tel. 071/389-38-75,0600/34-25-69 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 53 tys. km, 1400 ccm, i, zielony 
metalik, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, centr. za
mek, wspomaganie, sprowadzony, - 22.900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-68-10,076/858-44-51
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 85 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, kupiony w kraju, serwisowany, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, poduszka pow. 
kierowcy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, zadbany, stan b. do
bry, - 24.500 zł. WTocław, tel. 0606/46-75-51 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 66 tys. km, 2000 ccm, 
morski metalic, automatic, sprowadzony w całości, 2 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, • 27.500 zł. Gostyń, tel. 0603/97-31-96 
RENAULT MEGANE. 1997 r., 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, RM z RDS, ste
rowany przy kierownicy, el. reg. reflektory, • 26.500 zł (możliwe 
raty przez komis) lub zamienię. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, benzyna, żółty, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyberdach, immobilizer, centr. zamek, alum. felgi 16* ♦ 
komplet kół zimowych, spoiler, bez wypadku, książka serwiso
wa, halogeny, RO Sony +-6 głośników, - 29.500 zł. Prochowice, 
tel. 076/858-57-23
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r., 76 tys. km, 2000 ccm, 

. granatowy, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, alum. 
felgi, spoiler, poduszka pow., halogeny, RM/CD, pełna el. Wło
szakowice, tel. 065/537-01-88
RENAULT MEGANE CLASSIC RT, 1997 r., 82 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, bordowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, el. reg. 
i podg. lusterka, ę|. otw. szyby, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centr. zamek, 
immobilizer, alarm, RO Pioneer, kpi. opon zimowych, I właści
ciel, kupiony w salonie, bez wypadku, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-90-60,071/325-98-82 wieczorem (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00526 www.au- 
togielda.com.pl)
O  RENAULT MEGANE SCENIC, 1997 r., 1600 ccm, 

oliwkowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, I właściciel, poduszka powietrzna, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie kier., immobilizer, alarm, 
welurowatapicerka, stan idealny, • 37.900 zł. „AU- 
TO -PLUS” , W ałbrzych, te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01032251 

O  RENAULT MEGANE COUPE RN, 1997 r., 59 tys. 
km, 1600 ccm, ciemnozielony metalic, poduszka 
pow. kierowcy, halogeny, centralny zamek, wspo
maganie kier., obrotomierz, immobilizer, kupio
ny w salonie, serwisowany, stan idealny, gara
żowany, alarm, aluminiowe felgi, radio, • 28.500 
zł. Wrocław, tel. 071/342-22-37, 0601/59-73-63 
02026301

RENAULT MEGANE, 1997 r., 42 tys. km, 1900 ccm, TDI, szary 
metalic, komputer, 5-drzwiowy, centralny zamek + pilot el. szy
by + reflektory, halogeny, welur, immobilizer, regulowana kie
rownica i fotela, RM ♦ dżojstik i inne, od roku w kraju, zareje

strowany, prezencja bardzo dobra, - 29.800 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-61-46
RENAULT MEGANE RTE, 1997 r., 58 tys km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, automatic, alarm, centr. zamek, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, RO, zadbany, - 25.500 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-05-06
RENAULT MEGANE. 1997 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centralny zamek * pilot, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, wspom. kierownicy, halogeny, alum. fel
gi, spoiler bagażnika, welurowa tapicerka, - 23.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-29-73
RENAULT MEGANE, 1997 r., 75 tys. Jem, 1900 ccm, diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, RO, poduszka pow., wspo
maganie kier., alarm, - 27.900 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997/98 r., 1400 ccm, pistacjo
wy metalic, kupiony w salonie w kraju, centr. zamek, wspoma
ganie, poduszka pow., bez wypadku, - 25.000 zł. Żagań, tel. 
068/477-65-65,0605/67-07-70
RENAULT MEGANE COUPE, 1998 r., 5 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, żółty, I. właściciel, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
alum. felgi, radio fabryczne, serwisowany, stan idealny, - 33.600 
zł. Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 25 tys. km, 140Ó ccm, zloty meta
lic, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, el. otw. sżyby, wspo
maganie, szyberdach, alarm, centr. zamek z pilotem, immobili
zer, RO, - 27.500 zł (możliwe raty). Gostyń, tel. 0603/35-11-37

RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, czarny, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, 
alarm, radio, kupiony w kraju, alum. felgi, serwisowany, kpi. 
dokumentacja, • 27.000 zł. Lubin, tel. 0601/78-34-22 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, 
zielony metalic, ABŚ, wspomaganie, reg. kierownica, centr. za
mek, immobilizer, 2 pod. powietrzne, Welur, el. otw. szyby, .szy
berdach, el. reg. lusterka, kontrola drzwi, pasów, garażowany, -
31.000 zl lub zamiana. Przemków, tel. 076/831-02-45, 
0604/93-31-91
RENAULT MEGANE, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
jasnozielony metalic, centralny zamek, immobilizer w kluczy
ku, wspom. kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kie
rownica, zderzaki w kolorze nadwozia, RM Sony, garażowany + 
kpi. opon zimowych, I właściciel w Polsce, stan b. dobry, - 24.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-61-96,0605/72-21-98 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, klimatyzacja, centralny zamek, poduszka po
wietrzna, el. otw. szyby, wspom. kierownicy, el. reg. reflektory  ̂
RM z RDS + pilot, kontrolka pasów i drzwi, I właściciel w kraju 
kpł. dokumentacja, • 28.000 zł lub zamienię na tańszy, z dopła
tą do 15.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/665-47-45 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 36 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, RM, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, I właściciel, bez wypadku, kupiony 
w salonie, serwisowany, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0602/44-21-82 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 28 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielononiebieski metalic, lusterka i zderzaki w kolorze nadwo
zia, pełna elektryka, klimatyzacja, ABS, komputer, immobilizer. 
radio sterowane w kierownicy, szyba przednia odblaskowa, inne 
dodatki, - 32.000 zł. Wocław, tel. 071/351-61-48.0605/43-41-12 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1900 ccm, DTI, srebrny metalic 
100 KM, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, RO z pilotem; poduszka pow., 5-drzwiowy, stan b. 
dobry, • 34.500 zł. Wocław, tel. 0501/09-92-18 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 45 tys. km, 1400 ccm, metalic, 
alarm, centralny zamek, poduszka pow, - 24.000 zł. Wrocław, 
tel. 0504/78-99-39
RENAULT MEGANE, 1998/99 r.?53 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, ABS, centr. zamek + pilot 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, immobilizer, I rejestracja w 
1999 r.,stan b. dobry, • 28.500 zł. Syców, tel. 062/785-92-15 
RENAULT MEGANE, 1999 r., 27tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
lipowy zielony, RO, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., el. reg. 
lusterka, centr. zamek, komputer pokł., kpi. dokumentacja, 4 
poduszki pow., kupiony w salonie, - 33.900 zł. Donlinice, tel. 
065/537-11-74,0607/43-02-03 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0219 www.autogiel- 
da.com.pl)
RENAULT MEGANE COUPE, 1999 r., 52 tys. km, 1600 ccm. 
16V, granatowy metalic, el. otw. szyby, podgrzewane, el. reg. 
lusterka, komputer, centr. zamek z pilotem, 4 pod. powietrzne, 
ABS, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, - 36.000 zł. 
Opole, tel. 0501/01-02-20
RENAULT MEGANE, 1999 r., 55 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, wspom. kierownicy, centralny zamek, immobili
zer, 4 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, w kraju od 3 m-cy, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, - 33.000 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65,0601/72-68-46 
RENAULT MEGANE RT KOMBI. 2000 r., 26 tys. km, granatowy 
metalic, pełne wyposaż, elektr., radio CD sterowane w kierow
nicy, klimatyzacja, szyba z filtrem, .inteligentne’  wycieraczki, 
relingi dachowe, • 45.000 zł. Kępno, tel. 0601/76-63-30 
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 1*., 50 tys. km, 1400 ccm. 
srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 4 poduszki 
powietrzne, elekOfc#:szyby, centralny zamek, alarm, RO Sony 
z panelem i rds, relingi, hak holowniczy składany Westfalia, 
pokrowce, dywaniki, kupiony w salonie, garażowany, stan ide
alny, - 50.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/06-69-53 
RENAULT MEGANE II KOMBI, 2000 r., 3 tys. km. 1600 ccm, 
16V, szary metalic, klimatyzacja, ABS, komputer, wspomaga
nie kier~ 4 poduszki powietrzne, centralny zamek ♦ pilot bloka

i ! RENAULT C U o

P D O f l Ż f t J  Z f ł  Z n - B - K I E t t l

Salony Renau lt 8 - 1 0  czerwca.

W piątkową noc możesz wstąpić do kręgu Clio. Weź latarkę i staw się o 21-szej 
w najbliższym salonie Renault. Gwarantowane niezapomniane wrażenie. Podążaj 
za znakiem -  poznasz Nowy Renault Clio. Jeśli zapragniesz do niego wrócić -  drzwi 
otwarte jeszcze przez dwa kolejne dni: 9 i 10 czerwca. Do wygrania Nowy Renault Clio 
oraz 10 elektronicznych organizerów.

m u m j . c o m m u n i T ' t , - C L . i D . c o m

DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b, tel. (071) 315 21 81, 315 21 09, fax 315 20 24 
WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 10, tel. (071) 322 70 06, fax 321 05 61 

e-mail: nawrot@auto.com.pl

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

2. Renault Clio 1,6 RT 1999 r. kanion kolorado met. 30 tys. km 29.900 zł

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

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

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

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

7. Renault Megane Scenic 2,0 RT 2000 r. granatowy 36 tys. km 66.900 zl

8. Renault Megane Coupe 1,6 RT 1996 r. czarny metalic 82 tys. km 30.900 zł

9. Renault Laguna 2.0 RXE 1997 r. niebieski metalic 150 tys. km 32.900 zł

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

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

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

13. 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

AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT

DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b, tel. (071) 315 21 09, fax 315 20 24 
tel. kom. 0603 395 524 e-mail: nawrot@auto.com.pl
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da skrzyni biegów, el. regal, i podgrzewane lusterka, el. otwie
rane szyby, I właściciel, z salonu, immobilizer, - 43.500 zl. Opo
le, tel. 0607/51-64-41
RENAULT MEGANE, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
udokum. pochodzenie, wszystkie el. dodatki, ABS, 4 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, centr. zamek, RM, alum. felgi, • 36.600 
zł lub zamienię na tańszy. Rawicz, tel. 065/545-48-63, 
0601/86-11-92
RENAULT MEGANE, 2000 r., 20 tys. km. 1600 ccm, 16V, kolor 
atramentowy met, 4 poduszki pow., klimatyzacja, centralny 
zamek ♦  pilot wspomaganie kier, - 39.200 zł. Wtocław, tel. 
0608/05-28-15
RENAULT MEGANE COUPE, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 
16V, żółty, ABS, 4 pod. powietrzne, halogeny, komputer, centr. 
zamek, eł. otw. szyby i lusterka, kupiony w salonie, I właściciel, 
- 45.000 zl. Wrocław, tel 071/342-22-37 
RENAULT SAFRANE, 1992 r„ 2000 ccm, benzyna, kolor grafi
towy, alum. felgi, stan b. dobry, -17.000 zł (możliwe raty). Pru
sice. teL 071/312-53-41,071/312-63-41 
O  RENAULT SAFRANE, 1992 r., 117 tys. km, 2000 

ccm, wtrysk, ciemnobrązowy metalic, centralny 
zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, stan idealny, • 16.000 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-24-66 01031861 

RENAULT SAFRANE, 1993 r ,  2200 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, zadbany, szyberdach, poduszka pow, - 19.900 zł lub 
zamienię (możliwe raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
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, - 18.800 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87025651 

RENAULT SAFRANE BACCARA, 1993 r., perłowobordowy, in
stal. gazowa, ABS, centr. zamek, alarm, klimatyzacja, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, reg. kierownica, el. reg. i pompowane 
fotele, tempomat alum. felgi, RM + CD, syntezator mowy, skó
ra, spoiler, halogeny, - 24.500 zł. Wiązów, tel. 071/393-11-56, 
0602/10-35-92
RENAULT SAFRANE, 1994 r„ 120 tys. km, 3000 ccm, V6, me
talic. kpi. dokumentacja, ABS, skóra, klimatyzacja, komputer, 
wieża (CD+RM) ze sterowaniem przy kierownicy, el. reguł, fote
le, el. otw. szyby i szyberdach, etl. reg. lusterka, reg. kierowni
ca, -16.900 zł. Wrodaw, teł. 071/310-71-38,0606/22-38-79 
RENAULT SAFRANE, 1994 r„ 145 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
(pałitowy metalic, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, ekonomizer, komputer z głosem, kpi. dokumentów, -
11.200 zł. Grodków, woj. opolskie, teł. 0604/23-81-68 
RENAULT SAFRANE, 1996 r., 104 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
pertowogranatowy, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, ABS, 
alum. felgi, oclony, kpi. dokumentacja, nie eksploatowany w 
kraju, - 40.000 zł. Lubin, tel. 076/849-35-11 
RENAULT SAFRANE. 1996 r., 100 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metałic, I rej. w 1997 r., kupiony w salonie, I właściciel, stan b. 
dobry, - 20.000 zl. Wocław, tel. 0601/69-63-39 
RENAULT SAFRANE II, 1997 r„ 64 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor morski metalic, klimatronic, ABS, 2 pod. powietrzne, drew
no, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, welurowa 
tapicerka, RO, alarm, - 27.600 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SAFRANE. 1998 r., 35 tys. km. 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 4 pod. powiefczne, skóra, lampy ksenonowe, ABS, 
drewno, alum. felgi, spoiler, żaluzje, fotele podgrzewane z pa
mięcią, komputer, radio Alpina ze zmieniaczem na 6 płyt, •
56.000 zł. Świdnicą teł. 074/852-36-66 wieczorem 
RENAULT SCENIC, 1996/97 r.. 65 tys. km, 1600 ccm, 16V, ja- 
snoperłowy grafit el. otw. szyby, immobilizer, centr. zamek + 
pilot welurowa tapicerka, garażowany, atrakcyjny wygląd, moż
liwość rat przez komis, - 29.500 zl. Wrodaw, tel. 385-21-93
0  RENAULT SCENIC, 1997 r., 2000 ccm, bordowy 

metalic, wspomaganie, poduszka pow., kataliza
tor, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyby, kupio
ny w salonie, • 34.800 z l lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025711

RENAULT SCENIC, 1997 r., 89 tys. km, 1600 ccm, ciemnoczer
wony, garażowany, kupiony w salonie, bez wypadku, serwiso
wany, el. otw. szyby, el. reg. lusterka z podgrzewaniem, ABS, 
nowe opony letnie, alum. felgi, centr. zamek + pilot relingi, RO 
Kenwood z  reg. w kierownicy, alarm, stan b. dobry, kpi. kół zi
mowych, - 36.500 zł. Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-68-18. 
0607/76-01-68
RENAULT SCENIC. 1997 r.. 90 tys. km, 1400 ccm. zielony, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
RO, immobilizer, stan b. dobry, - 28.000 zl lub zamienię na inny. 
Lipniki, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 - 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 130 tys. km, 1400 ccm, zielony, 
kupiony w salonie, el. otw. szyby, nowe opony, alarm, immobili
zer, radio, poduszka pow., centr. zamek, - 32.500 zł. Zgorzelec, 
teł. 0501/64-03-88
RENAULT SCENIC, 1998 r„ 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
zielony metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, 
el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, immobilizer, centralny 
zamek, wspomaganie kier., regulowana kierownica, hak, 2 szy- 
berdadiy, w kraju od roku, pełna dokumentacja, - 43.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-97-34,0605/06-64-89 
RENAULT SCENIC, 1998r., 70 tys. km, 1900ccm, diesel, oliw
kowy metalic, ABS, klimatyzacja, immobilizer, centralny zamek 
♦ pilot, alarm, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. 
otwierane szyby, radioodtwarzacz sterowany z kierownicy, hak,
1 właściciel w kraju, - 39.500 zł. Leszno, tel. 065/525-72-49, 
0600/23-60-61
RENAULT SCENIC, 1998 r., 87 tys. km, 1900 ccm, TDi, szary 
metalic, kier., halogeny, centr. Zamek, alarm + pilot ABS, RO, 
pod. powietrzna, pełne wyposażenie, w kraju od roku, I właści
ciel, - 43.500 zi lub zamienię na mniejszy, może być kombi, 
fiawicz, tel. 065/547-47-42
RENAULT SCENIC, 1998r., 29 tys. km, 2000ccm, wtrysk, czer
wony, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, alarm, 
automatic, RO, welurowa tapicerka, centr. zamek, - 28.900 zł. 
Wrocław, tel. 0602/45-57-36
RENAULT SCENIC RXT, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, jasnozielony metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
halogeny, wspomaganie, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, kupiony w salonie, ser
wisowany, - 35.500 zl. Wrodaw, tel. 0604/51-75-71 
O  RENAULT SCENIC, 1999 r., 1600 ccm, 16V pełne 

wyposażenie oprócz skóry • 43.000 zł, Fiat Pun
to 1.7 TD, 1999 r., pełne wyposażenie, także skó
ra - 28.000 zł., te l 062/785-65-75 81012601 

RENAULT SCENIC, 1999 r„ 130 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, relingi 
dachowe, halogeny, alarm, ABS, 2 pod. powietrzne, - 44.000 zl. 
Legnica, tel. 076/850-70-94
RENAULT SCENIC. 1999 r., 60 tys km, 1900 ccm, TDi, srebr
ny, pełne wyposażenie, - 40.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-26-11,0607/53-60-44
RENAULT SCENIC, 1999 r., 38 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
wspomaganie, centr. zamek, RM, bez wypadku, kupiony w sa
lonie, garażowany, - 43.000 zł. Wtodaw, tel. 071/315-31-27 wie
czorem
RENAULT SCENIC. 2000 r.. 11 tys. km, 1900 ccm, DTi, oliwko
wy, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, 4 pod. 
powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, RO, - 60.000 zł. 
Pakosław, woj. leszczyńskie, tel. 065/547-86-02 
RENAULT TWINGO, 1993 r., 186 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny metalic, stan dobry, • 9.900 zł. Wrocław, tel. 
071/354-36-30
O  RENAULT TWINGO, 1995 r., 1200 ccm, niebieski, 

el. otw. szyby, centr. zamek, półautomatyczna 
skrzyn ia  biegów, • 14.500 zł. Żary, tel. 
068/470-26-18,0604/44-59-07 87025971

RENAULT TWINGO KENZO, 1995/96 r., 45 tys. km. 1200 ccm, 
perłowoniebieski, szyberdach na całości dachu, el. reg. luster
ka i światła, el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot 2 pod. powietrz
ne, alum. felgi, RM + głośniki, welurowa tapicerka, zderzaki w

kolorze nadwozia, w kraju od 8 miesięcy, stan techn. b. dobry, •
15.900 zl. Legnica, tel. 0605/11-23-79 
RENAULT TWINGO, 1996 r., 80 tys. km, 1249 ccm, niebieski, 
wersja podstawowa, kupiony w salonie, stan tech. bardzo do
bry, - 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/781-36-64 
RENAULT TWINGO, 1996 r, 60 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, gra
natowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, immobili
zer, RM, stan b. dobry, - 17.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/733-80-52,0602/70-15-45
RENAULT TWINGO PACK, 1997 r., 75 tys. km, 1149 ccm, czer
wony metalic, pakiet elektryczny, poduszka powietrzna, alarm, 
centralny zamek, immobilizer, kupiony w salonie, serwisowany, 
- 20.500 zl. Gryfów Śląski, tel. 0603/21-79-06 
RENAULT TWINGO. 1997 r., 85 tys. km, 1249 ccm, zielony, 
poduszka powietrzna, wersja podstawowa, kupiony w salonie, 
stan tech. bardzo dobry, - 20.500 zł. Lubań, tel. 075/781 -33-70 
RENAULT TWINGO, 1997 r., 49 tys. km, 1149 ccm, czerwony, 
wielopunktowy wtrysk, 2 pod. powietrzne, immobilizer, napina
cze pasów, el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop* (fabrycz
ne), -15.900 zl. Bralin, tel. 062/781-72-04 
RENAULT TWINGO, 1999/00 r., 24 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, demnoniebieski metalic, 3-drzwiowy, poduszka pow., stan 
b. dobry, kupiony w salonie, wersja podstawowa, - 20.000 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-15-98
RENAULT TWINGO, 2000 r., 11 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka i światła, wspomaganie kier., halogeny, zderzaki w ko
lorze nadwozia, RO, - 24.800 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-79-89

ROVER
ROVER 214 GSI, 1992 r., 140 tys. km, 1400 ccm, 16V, biały, 
wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby,/eg. kierownica, centa’, 
zamek, alarm + 2 piloty, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna 
kanapa, drewno, welurowa tapicerka, • 14.200 zł. Bielawa, tel. 
074/833-24-03
ROVER 214, 1996 r., 34 tys. km, granatowy metalic, bogata 
wersja, - 31.900 zl. Leszno, tel. 065/520-05-33 
ROVER 214,1997 r., 44 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 2 
poduszki powietrzne, napinacze pasów, ABS, immobilizer, wspo
maganie kier., aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, udokumen
towany przebieg, pełna dokumentacja, - 23.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-38-54,0502/39-10-89 
ROVER 214 Si, 1999 r, 18 tys. km, 1400 <xm, 16V, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, welurowa tapicerka, drewno, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kier., alarm, centralny zamek 
♦ pilot stan b. dobry, - 28.200 zl lub zamienię na tańszy. Wro
daw, tel. 0605/64-67-05
ROVER 218 SD, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm, TDi, perłowo- 
bordowy, el. otwierane szyby, centralny zamek f  pilot, wspo
maganie kier., alarm, drewno, • 23.000 zl. Leszno, tel. 
065/526-10-02,0502/30-52-70
ROVER 218 SDE, 1995/96 r., 1900 ccm, diesel, zielony meta
lic, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, drew
no, obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, RO z RDS + CD, 
I właściciel, stan b. dobry, • 17.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-64-14,074/842-11-69
ROVER 220 D, 1998 r., 77 tys. km, 2000 ccm, TD, srebrny me
talic, 3-drżwiowy, alarm, immobilizer, wspomaganie kierownicy, 
poduszka powietrzna, - 28.000 zl (możliwe raty). Leszno, tel. 
065/520-92-29,0601/62-49-61
ROVER 416 $1,1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, automatyczna skrzynia bie
gów, - 35.000 zl. Starachowice, tel. 041/271-63-62 
ROVER 416 SI, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16 V. grafitowy 
metalic, sedan, I właściciel, udokum. pochodzenie, pełna elek
tryka, drewno, chrom, jasna tapicerka, garażowany, stan ideal
ny, • 35.000 zł lub zamiana na Marea Weekend, TDI, bez dopła
ty, I właścic.. Jelenia Góra, tel. 075/641-54-14 
ROVER 416 SI, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor grafi
towy metalic, sedan, I właściciel w kraju, pełne wyposażenie 
elektryczne, kpi. dokumentacja, elementy drewniane, chromo
we, garażowany, atrakc. wygląd, stan idealny - 35.000 zl, zami- 
nię na Fiata Marea Weekend, poj. 1.9 JTD, kolor ciemny meta
lik, od I właściciela. Jelenia Góra, tel. 075/641-54-14 
ROVER 420,1997 r., 95 tys. km, 2000 ccm, SDi, srebrny meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki powietrzne, alum. 
felgi, klimatyzacja, c. zamek ♦ pilot * 31.000 zł. Kuczków, tel. 
062/741-86-95,0606/90-84-51
ROVER 45,2000 r., 18 tys. km, 2000 ccm, TDi, granatowy me
talic, 4-drzwiowy, wspomaganie, 4 poduszki powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, c. zamek, wspomaganie, ABS, klimaty
zacja, sprowadzony, sprawny technicznie, 4 elementy do lakie
rowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 40.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
ROVER 600 LUX, 1997/98 r„ 2000 ccm, SDI, grafitowy metalic, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, drewno, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobili
zer ♦ pilot, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, RM z CD, 
alum. felgi + opony zimowe, bez wypadku, - 38.500 zl. Bdesła- 
wiec, tel. 0603/12-47-27
ROVER 620 SI, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm, 16V klimatyza
cja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. 
zamek, 2 pod. powietrzne, RM, alum. felgi, - 23.300 zł. Legni
ca, tel. 0601/84-47-45
ROVER 620 SI, 1995 r., 89 tys. km, 2000 ccm, 16V, benzyna, 
zielony metalic, alarm, immobilizer, ABS, 2 poduszki pow., alum. 
felgi, szyberdach, skórzana tapicerka, dodatki drewniane, ser
wisowany, • 28.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-90-60, 
0607/52-77-24
ROVER 623,1994 r., perłowoczerwony, skóra, pełne wyposa
żenie elektr., ABS, poduszka pow., alum. felgi, - 24.100 zi. Trzeb
nica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
ROVER 820 i COUPE, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, zielony metalic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, welurowa tapicerka, drewno, hak, -12.000 zl. Wrocław, 
tel. 0501/42-94-74,0501/63-17-32 
ROVER 825 D, 1994 r., 145 tys. km, 2500 ccm, TDI, zielony 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, hak, - 19.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-66-32, 
0607/56-80-64
ROVER MONTEGO, 1994 r., 96 tys. km, 2000 ccm, GTD, zielo
ny, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierany 
szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, ra
dio Sony z CD na 10 płyt, rej. na 10 osób, -19.000 zł. Niechlów, 
tel. 065/543-58-67

SAAB
SAAB 900,1988 r., 290 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 16V, czar
ny, 4-drzwiowy, wszystkie el. dodatki, welurowa tapicerka, wspo
maganie, - 10.000 zl (możliwe raty przez komis). Opole, tel. 
0604/85-99-88
SAAB 9000, 1990 r., 180 tys. km, 2300 ccm, 16V, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie, instalacja gazowa, zużycie paliwa 
12 I gazu/100 km, stan b. dobry, - 16.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-45-54,0604/63-58-30
SAAB 9000 CS, 1992 r., 2300 ccm, 16V, grafitowy metalic, in
stalacja gazowa, 5-drzwiowy, bez wypadku, komputer, klima
tronic, skórzana tapicerka, ABS, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i przednie lampy, podgrze
wane fotele, reg. kierownica, halogeny, alum. felgi, I właściciel, 
- 23.500 zl. Środa Śląska, tel. 071/795-14-42

SEAT AROSA, 1997 r., 70 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, - .18.500 zł. Bralin, 
tel: 062/781-20-97,0607/35-01-35 
SEAT AROSA, 1998/99 r., 30 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 2 pod. powietrzne, alarm, immobilizer, reg. kierownica, 
radio, alum. felgi, - 20.000 zł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 65 tys. km, 2000 ccm, GTI, szary, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, RO Panasonic, -17.700 zł lub zamienię na Peuge
ota 605. Chojnów, tel. 076/818-14-99

SEAT CORDOBA, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, zielony, wspo
maganie, dodatki, alum. felgi, • 18.500 zl. Lękociny, tel. 
062/734-20-12,0605/19-02-38
SEAT CORDOBA, 1994 r., 87 tys. km, 1Ś00 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, wspomaganie kier., el.,otwierane szyby, el. reg. 
reflektory, centralny zamek, - 16.900 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-81-99,0502/93-39-72
SEAT CORDOBA 1994 r., 93 tys. km, 1800 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. antena, centr. 
zamek, alarm, radio ♦ 6 głośników, szyberdach, nowe opony, 
dzielone tylne siedzenia, - 17.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-11-50 .
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, biały, serwo, 
ABS, eLotw. szyby, garażowany, RO, immobilizer, w Polsce od 
bm, -16.200 zl. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
SEAT CORDOBA, 1994/95 r., 1900 ccm, diesel, zielony meta
lic, wspomaganie, stan idealny, sprowadzony w całości, - 22.000 
zł. Leszno, tel. 0602/80-93-30
SEAT CORDOBA, 1994/95 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony metalic, wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. reflek
tory, alarm, immobilizer, RO Blaupunkt, sprowadzony z Niemiec, 
- 22.000 zl. Opole. tel. 077/454-10-63,0606/55-60-48 
SEAT CORDOBA CLX, 1994/95 r., 129 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wtrysk, czerwony, katalizator, sportowe zawieszenie, 
wspomaganie kier., el.reg. reflektory, obrotomierz, RO, szyber
dach, 4 zagłówki, garażowany, sprowadzony w całości w 96 r.,
I rejestracja 12.94 r., kompletna dokumentacja, - 17.500 zł. 
Wrodaw, tel. 362-85-94,0603/16-70-20 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 69 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, kupiony w salonie, RO, centr. zamek, alarm, 2 poduszki 
pow., el. otw. szyby, serwisowany, I właściciel, garażowany, blo
kada skrzyni biegów, reg. kierownica, *21.000 zl. Wrocław, teł. 
071/336-13-30,0602/84-62-84
SEAT CORDOBA, 1995/96 r.. 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
turkusowy metalic, centralny zamek, szyberdach, wspomaga
nie kier., regulowana kierownica, zadbany, • 18.500 zł. Leszno, 
tel. 0603/05-79-44
SEAT CORDOBA, 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, cha
browy metalic, bez wypadku, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, w kraju 
od 3 dni, - 23.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17
SEAT CORDOBA, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, 2 pod. powietrzne. ABS, wspomaganie, centr. zamek, klima
tyzacja, I właściciel, w kraju od 9 miesięcy, garażowany, stan b. 
dobry, - 25.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-02-58 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, jasnoniebieski, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, klimatyzacja, stan 
dobry, - 22.000 zł. Jawor, tel. 0601/56-76-82 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, c. zamek ♦ pilot, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, zderzaki w 
kolorze nadwozia, welur, oclony w całości, serwisowany, pełna 
dokumentacja, - 24.800 zł lub zamiana na mniejszy. Syców, tel. 
062/785-52-73,0501/55-88-72
SEAT CORDOBA, 1996 r., 111 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielo
ny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, zimowe opony, 
ekonomiczny, stan b. dobry, - 21.900 zł. Wrocław, tel. 
071/367-31-14
SEAT CORDOBA 1996 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, 2 pod. powietrzne, immobilizer, wspomaganie kie
rownicy, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, pasy bezwł., 
reg. kierownica, kubełkowe fotele, sportowy układ wydechowy, 
RM Blaupunkt, - 25.600 zł. Złotoryja, tel. 0503/79-01 -65,
SEAT CORDOBA CLX, 1996/97 r., 58 tys. km, 1600 ccm, Pb/, 
ciemnozielony metalic, i właściciel, bez wypadku, kupiony w 
salonie, oryg. lakier, faktura zakupu, książka serwisowa, alarm 
♦ pilot, wspomaganie kier., RM, oznakowany, garażowany, udo
kum. przebieg, dzielona tylna kanapa; stan idealny, • 23.900 zl 
lub zamienię na tańszy. Ząbkowice Śląskie, teł. 074/815-66-61, 
0602/11-04-88
SEAT CORDOBA, 1997 r., 35 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 75 
KM, błękitno-niebieski, centr. zamek z pilotem, wspomaganie, 
szyberdach, el. otw. szyby, ABS, RO, sprowadzony w całości, 
immobilizer, wymienione oleje, filtry, świece NGK, płyn hamul
cowy I chłodniczy, stan idealny, - 25.500 zl. Międzyrzecz, tel. 
095/741-85-92,0607/06-93-36
SEAT CORDOBA, 1997 r., 48 tyś. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, ABS, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, szyberdach, 
RO ♦ 6 głośników, dodatkowe zabezpieczenie, el. reg. reflekto
ry, dodatkowe światło .stop*, • 25.500 zl. Ostrzeszów, tel. 
062/730-00-78 po godz. 18
SEAT CORDOBA, 1997 r., 40 tys. km, 14Ó0 ccm, zielony meta
lic, z salonu, centr. zamek, immobilizer, dzielone siedzenia, 
alarm, RO, stan b. dobry, • 26.500 zł. Syców, tel. 062/785-43-56, 
0605/46-06-70
SEAT CORDOBA SX, 1997 r., 34 tys. km, 1600 ccm, perłowy 
grafit, pdne wyposażenie, stan idealny, - 30.000 zł. Ścinawa, 
tel. 076/843-66-29
SEAT CORDOBA, 1998 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie, alum. felgi, RO, nowe opony letnie, sprowadzony w cało
ści, kpi. dokumentacja, -29.500 zł. Kluczbork, teł. 0605/06-71-21 
SEAT CORDOBA, 1998 r., 43 tys. km, 1400 ccm, fioletowy 
metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
immobilizer w kluczyku, el. otw. szyby, RO, • 27.000 zł. Rasz
ków, tel. 062/734-37-16
SEAT CORDOBA, 1998 r.. 71 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, kupiony w salonie, wspom. kierownicy, RO Pioneer, 
alarm, blokada skrzyni biegów, immobilizer, centralny zamek, 
dzielone tylne siedzenia, zadbany, - 26.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-50-44
SEAT CORDOBA SXE, 1998 r., 46 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, immobilizer, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 0605/26-12-90 
SEAT CORDOBA VARIO KOMBI, 1998/99 r., 40 tys. km. 1600 
ccm, benzyna, biały, relingi dachowe, kupiony w salonie, serwi
sowany, garażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, wspoma
ganie, • 21.000 zł ♦ VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/88-89-68 
SEAT CORDOBA, 2000 r., 8 tys. km, 1400 ccm, MPi, niebieski,
I właściciel, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. reflektory, RM, alarm, immobilizer, centr. za
mek, reg. kierownica i fotele, książka gwarancyjna, dzielona 
tylna kanapa, stan idealny, - 34.000 zł. Lubin, tei. 076/847-05-91, 
0608/83-19-48
SEAT IBIZA, 1988/96 r., 157 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, obrotomierz, 
silnik system Porsche, dzielona tylna kanapa, dodatkowe świa
tło .stop*, kompletna dokumentacja, stan silnika i blacharki b. 
dobry, - 7.500 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-03-52 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, biały, stan dobry, czę
ści, • 6.700 zł. Siekierczyn, tel. 075/724-40-62, 0604/19-82-96 
SEAT IBIZA, 1990 r., 120 tys. km, 1200 ccm, srebrny metalic, 
szyberdach, radio, stan dobry, - 8.200 zł. Biskupice Ołoboczne, 
tel. 062/762-11-86
SEAT IBIZA, 1990 r., 92 tys. km, 900 ccm, biały; Zadbany, 
3-drzwiowy, 5-biegowy; tylna szyba ogrzewana, lotka, książka 
obsługi, stan b. dobry, na białych tablicach - 580 DEM. Gubin, 
woj. zielonogórskie, tel. 0603/10-50-15,0502/42-59-67 
SEAT IBIZA, 1991 r., 78 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
oznakowany, blokada skrzyni biegów, kpi. dokumentacja, spro
wadzony w 1996 r., oryg. lakier, garażowany, - 8.500 zl. Oława, 
tel. 071/313-89-88,071/313-96-08 po godz..2*1 
O  SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, granatowy meta

lic, • 7.900 zl lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87025751

SEAT IBIZA, 1991 r., 115 tys. km, 1200 ccm. benzyna, czerwo
ny, 5-biegowy, 3-drzwiowy, sprowadzonym całości z Niemiec,
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w kraju od 5 m-cy, kpi. dokumentacja, bez wypadku, stan ideal
ny, - 8.200 zl. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-05-22 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, czerwony, alarm + pilot, -drzwio
wy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, • 7.600 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0601/18-35-46,0609/42-32-81
SEAT IBIZA, 1991 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna, seledy
nowy, system Porsche, centr. zamek, el. otw. szyby, sportowa 
kierownica, nowy ukł. wydechowy, nowy akumulator (gwaran
cja), alum. felgi, 92 PS, - 8.600 zl. Mirsk, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0606/65-71-23
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, Pb/, perłowoczamy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, RM  silnik system Porsche, kompl. dokunjenta- 

' cja, I właściciel, bez wypadku, książka serwisowa, oryg. lakier, 
garażowany, zadbany, stan idealny, - 7.400 zł. Strzelin, tel. 
071/392-38-76,0502/29-62-34
SEAT IBIZA, 1991 r., 90 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, katalizator, el. otw. szyby, spoilery, alum- felgi, 3-drzwio
wy, stan idealny, na białych tablicach -1300 DEM. Wrocław, tel. 
0600/21-48-68
SEAT IBIZA, 1992 r., 105 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, alarm, RM, -8.000 zł. Walim, tel. 074/845-70-69 
SEAT IBIZA, 1992/93 r., 45 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, katalizator, stan b. dobry, - 11.000 zł. Wto
daw, tel. 071/325-38-24
SEAT IBIZA, 1993 r., 82 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, meksykań
ska czerwień, nowy model, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, książka serwisowa, bardzo zadbany, w kraju od 2 dni, •
15.900 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17 ,
O  SEAT IBIZA, 1993 r., 116 tys. km, 1200 ccm, 

wtrysk, czarny, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, silnik 
system Porsche, dzielona kanapa, • 8.400 zł. Wro
cław, tel. 0601/64-66-24 01032621 

SEAT IBIZA, 1993r., 68 tys: km, 1200 ccm, wtrysk, zloty meta
lic, silnik z systemem Porsehe, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, brak 
grilla i tylnej lewej lampy, techn. sprawny, aktulany TIV, na za
chodnich tablicach - 2.000 zl i cło ok. 3.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-66-43
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 108 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, nowy model, 3-drzwiowy, książka serwisowa, szyberdach, 
dodatkowe światło .stop*, RM * 4 głośniki, reguł. wys. mocowa
nia pasów, sprowadzony w całości, zarejestrowany, po wymia
nie oleju, ekonomiczny, zadbany, atrakc. wygląd, roleta przy 
szyberdachu, - 14.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-05-70, 
0501/57-32-58
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 75 tys. km, 1400 ccm, EFi, perlowo- 
czarny, sprowadzony w całości, w kraju od 1 dnia, bez wypad
ku, centr. zamek, szyberdach, atermiczne szyby, nowy model, 
stan idealny, -14.300 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
SEAT IBIZA, 1994 r.. 80 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, -15.700 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 0601/78-72-75 
SEAT IBIZA GLXI, 1994 r., 90 tys. km. 1800 ccm, czerwony, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, - 16.700 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-24-57
SEAT IBIZA, 1994 r., 92 tys. km, 1043 ccm, benzyna, szary 
metalic, nowy model, 3-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w 
całości, zadbany, atrakcyjny wygląd, sportowy ukł. wydechowy 
Remus, stan b. dobry, -16.100 zł. Bardo śl., tel. 074/817-15-09 
po godz. 16
SEAT IBIZA, 1994 r., 88 tys. km, 1300 ccm, czerwony, sprowa
dzony w całości, I właściciel, RO, nowy wydech, nowy akumu
lator, zadbany, stan b. dobry, - 14.600 zl. Lubin, tel. 
076/846-95-84,0601/79-97-87
SEAT IBIZA, 1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby (przednie), 
dzielona kanapa, RO Kenwood, stan b. dobry, • 16.000 zł Mi
licz, tel. 071/384-15-15
SEAT IBIZA SPORT, 1994 r., 71 tys. km, 1800 ccm, kolor grafi
towy metalic, nowy model, wspomaganie, RM Blaupunkt, bez 
wypadku, tydzień w Polsce, oclony, po przeglądzie, zużycie 
paliwa 6 1/100 km, stan idealny, • 14.500 zl. Wrocław, tel. 
071/351-83-43
SEAT IBIZA, 1994 r., 1800 ccm, niebieski metalic, kupiony w 
kraju, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
RO, alum. felgi, - 14.500 zl. Żagań, tel. 068/477-65-65, 
0605/67-07-70
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowany, RO Pione
er, Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, termometr, kompletna doku
mentacja, po wymianie deju i filtrów, stan b. dobry, -18.300 zl. 
Jelenia Góra, tel. 075/753-34-29
SEAT IBIZA, 1995 r., 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, fioletowy 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, et. reg. lusterka, szyberdach, 
alum. felgi, wspomaganie, c. zamek, sportowe zawieszenie, 
sportowe fotele, tapicerka zamszowo-skórzana w kdorze nad
wozia, sprowadzony z Niemiec, po przeglądzie, kupuj, zwolnio
ny z opłaty skarb, - 16.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25, 
0603/69-19-06
SEAT IBIZA, 1995 r., 100 tys. km, 1043 ccm, czarny, alarm, 
centr. zamek, pilot, aluminiowe dodatki wnętrza, wzmocnienia 
boczne, po wymianie płynów, filtrów i oleju, przeglądzie, atrakc. 
wygląd, -16.500 zl. Lubin, tel. 076/847-35-88,0609/27-59-37 
SEAT IBIZA GL, 1996 r., 79 tys. km, 1050 ccm, czerwony, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony w całości, 2 pod. powietrzne, alum. 
felgi 5-ramienne, alarm + centr. zamek, RM stereo, stan techn.
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idealny, - 17.500 zł lub zamienię (możliwe <aty). Legnica, tel. 
076/854-78-08,0602/36-07-03
SEAT IBIZA, 1996 r., 83 tys. km, 1400 ccm, biały, alum.vfelgi, 
alarm, radio, opony zimowe, dzielona kanapa, sportowy ukł. 
wydechowy, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, atrak
cyjny wygląd, - 15.900 zł. Wrocław, tel. 0605/31-54-15, 
318-29-67
SEAT IBIZA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
3-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, • 17.800 zł. Leszno, tel. 
0603/05-79-44
SEAT IBIZA, 1996/97 r., 92 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, RO, oznakowany, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, - 25.800 zł (możliwe raty przez komis). Leszno, tel. 
065/543-57-53
O  SEAT IBIZA GT, 1999 r., 39 tys. km, 1900 ccm, 

TDi, zielony metalic, 110 KM, klimatyzacja, 2 pod 
powietrzne, ABS, uchylne tylne szyby, alum. fel 
gi, pełne wyposażenie elektr., komputer, stan ide
alny, • 36.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/321-10-48, 
0601/87-02-26 87026091

SEAT IBIZA, 1999 r., 45 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. reg. lusterka i szyby, 
3-drzwiowy, centr. zamek z pilotem, RO Sony, • 28.000 zi. Opo
le, tel. 0501/01-02-20
SEAT MALAGA, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, wtrysk, brązowy 
metalic, silnik system Porsche, el. otw. szyby, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, oszczędny, z urzędu celnego, -
5.500 zl. Legnica, tel. 076/85^-22-87. 0603/51-69-92 
SEAT MALAGA, 1988 r., 98 tys. km, 1450 ccm, benzyna, czar
ny, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, 5-bie
gowy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, na białych tablicach - 
1200 DEM. Zgorzelec, tel. 075/648-80-41,0609/63-56-72 - 
SEAT MALAGA, 1991 r., 1700 ccm, diesel stan b. dobry, - 8.000 
z ł.., tel. 0601/08-60-21
SEAT MALAGA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, kataliza
tor, wtrysk, 5-biegowy, 4-drzwiowy, 4 zagłówki, przegląd do
03.2002 r., kpi. dokumentacja, - 5.800 zl. Góra, tel. 
065/544-14-62,0503/04-72-32
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 87026011

SEAT MARBELLA, 1993 r., 900 ccm, czerwony, na białych ta
blicach -1.250 DEM. Legnica, tel. 0503/73-10-70 
SEAT TOLEDO, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, w kraju od 3 dni, bez wypadku, centr. zamek, el. 
reg. reflektory, aktualny przegląd, RM, stan b. dobry, zwoln. z 
opłat -11.900 zł. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
SEAT TOLEDO, 1991 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, szyberdach, alarm, RO^nowy wydech, kataliza
tor, stan b. dobry, - 12.500 zl lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/664-70-17
SEAT TOLEDO, 1992 r.f 110 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 115 
KM, ABS, halogeny, szyberdach, wspomaganie^ 13.900 zl. 
Legnica, tel. 076/858-55-14,0601/57-34-03 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 113 tys. km, 1800 ccm, czarny, wspo 
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, -15.200 zl 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-24-57 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 102 tys. km, 1800 ccm, wfrysk, czer
wony, bez wypadku, wspomaganie, książka^przebiegu, centr. 
zamek, I właściciel, w kraju od 2 dni, • 12.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17
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SEAT TOLEDO, 1992 r„ .85 tys. kra, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic. II właściciel, ABS, centralny zamek, wspomaga
nie kier, - 13.500 żł. Bolesławiec, tel. 0608/15-12-35 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, - 12.500 
zł. Jawor. tel. 0601/56-76-82
SEAT TOLEDO GT, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, ABS, alum. felgi, el. otw. szyby, centr. zamek, 
kubełkowe fotele, szyberdach, komputer, książka serwisowa, 
stan idealny, -14.500 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 184 tys. km, 1900 pcm, turbo D, 
brązowy metalic, alarm ♦ pilot, centr. zamek, el. reg.-.lasterka, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. reflektory, halogeny, wspo
maganie, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, zderzaki 
w kolorze nadwozia, RM, nowe amortyzatory, garażowany, za
dbany, stan b. dobry, -18.500 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0603/60-61-18
SEAT. TOLEDO GLX, 1992 r., 110 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, alum. felgi, centr. zamek, alarm, immobilizer, ABS, wspo
maganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, stan b. dobry, •
15.500 zł. Wrocław, fel. 071/359-17-46 po godz. 16
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, zielony metalic, 
bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -12.400 
zł. Ziębice, tel. 074/819-21-11,0502/61^50-75 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 82 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
książka serwisowa, udokum. przebieg, w kraju od mies, • 12.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0604/08-89-34 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 159 tys. km. 1900 ccm, TD, biały, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, wspomaganie, haloge
ny, stan b. dobry; - 17.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -37-23 
SEAT TOLEDO CLI, 1992/93 r., 126 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, oznakowany, alarm, blokada skrzyni biegów, 
MulrT-Lock, oryg. RM + 4 głośniki, ęl. reg. reflektory, bez wy
padku, I właściciel, kpi. dokumentacji, obrotomierz, -12.600 zł 
, możliwe raty lub zamienię. Legnica, lei. 076/858-21-12 po 
godz. 20,0603/07-30-64

. SEAT TOLEDO, 1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, czerwony, wspo
maganie, szyberdach', hak, - 13.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-14-99
SEAT TOLEDO, 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 
SEAT TOLEDO, 1993 r„ 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, atra
mentowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi.ABS, 
zadbany, w kraju od tygodnia, - 18.900 zl (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie kier., szyberdach, oclony w całości, stan 
techn. b, dobry, serwisowany, - 13.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94,0605/46-42-63
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, i+gaz, granatowy, alarm, 
centr. zamek + piloty, RM Seat, 2 kpi. opon, 13’  + 15" alum. 
felgi, wspomaganie, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. re
flektory i tablica, serwisowany, garażowany, sprowadzony w 
całości w 1998 r, • 15.300 zł. Legnica, tel. 076/850-10-82, 
0601/71-90-25 1
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1600 ccm, czerwony, szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, hak, spoiler, -14.800 zł lub zamienię 
na Opla Calibrę. Stara Góra, teł. 065/544-14-92 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 11 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, bez wypadku, wspomaganie, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, radio, stan techn. idealny, - 13.600 zł. Żary, tel. 
068/470-13-62,0604/25-68-10
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1800 ccm, benzyna ABS, centr. za
mek, wspomaganie, immobilizer, nowa inst. gazowa, -19.000 
zł. Jelenia Góra, tęl. 075/755-43-20, 0604/84-28-34 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, hak, RO, 
spoiler, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atermiczne szy
by, kpi. dokumentacja, - 18.000 zl. Kamieniec Wrocł., tel. 
071/318-57-38
SEAT TOLEDO, 1994 r., 130 tys. km, 180Ó ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, sprowadzony, bez wypadku, ABS, wspomaganie 
kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, -
18.500 zl. Lwówek Śląski, tal. 075/647-72-74, 0604/05-88-37 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra- 
natowy, wspomaganie kier., hak, - 16.800 zł. Wrocław, tel. 
0600/21-54-67
SEAT TOLEDO GL, 1994 r., 1800 cęm, benzyna, biały, kupiony 
w salonie, garażowany, przyciemniane el.szyby, wspomaganie, 
immobilizer, centralny zamek, alarm, RO, -18.000 zł. Wrocław, 
tei. 0501/48-09-08
SEAT TOLEDO, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, grana
towy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, sprowadzony w ca
łości, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, komplet kół zimowych, garażo
wany, nowe opony i amortyzatory, - 21.000 zł. Zdzieszowice, 
tel. 077/484-19-59
SEAT TOLEDO, 1994/95 r., 131 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, wspomaganie, welu
rowa tapicerka, książka serwisowa, - 14.700 zł (możliwe raty) 
lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 - 
SEAT TOLEDO, 1994/95 r., 1900 ccm, turbo D, zielony metalic, 
bardzo dużo dodatków, 2 pod. powietrzne całe, sprowadzony w 
całości, stan idealny, - 22.800 zł. Leszno, tel. 0602/80-93-30, 
0604/72-45-88
SEAT TOLEDO, 1994/95 r., 123 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrhy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, sżyberdach, 
wspomaganie, ABS, immobilizer, bez wypadku, stan b. dobry, -
18.600 zł. Lwówek Śląski, teł. 0603/61-27-74,0607/62-58-03 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony metalic! 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
szyberdach, • 19.900 zł {możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
teł. 0605/28-37-83
O  SEAT TOLEDO GTX, 1995 r., 100 tys. km, 1800 

ccm, wtrysk, srebrny metalic, model z 1997 r, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, klimatyzacja, 
ABS, w kraju od 2 dni, halogeny, el. reguł, luster
ka, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, • 22.000 z ł . ., 
tel. 063/572-24-74, 0607/38-00-09 01031941

SEAT TOLEDO, 1995 r., 50 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny. 
RO, 5-biegowy, katalizator, wspomaganie, poduszka pow., spro
wadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, książka 
serwisowa, w kraju 2 miesiące, - 17.900 zł: Lubsko, tel. 
068/372-11-66,0601/68-97-94
SEAT TOLEDO, 1995 r., 157 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 3 tygodnie w kraju, bez wypadku, wspomaganie, serwo, 
el. reg. reflektory, el. reg. lusterka (podgrzewane), zderzaki w 
kolorze nadwozia, - 19.200 zl. Mirsk, woj. jeleniogórskie, teł. 
0606/50-08-90
SEAT TOLEDO, 1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wiśnio
wy metałic, 2 poduszki powietrzne, serwo, centralny zamek, 
napinacze pasów, hak, bez wypadku, w kraju od 4 dni, zadba
ny, - 24.800 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38-42 
SEAT TOLEDO,-1995 /.r 19QQ.ccm, diesel, bordowy metalic,, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
bez wypadku, w kraju od 2 dni, kpi. dokumentacja, • 22.500 zł. 
Sobótka, tel. 0602/55-43-77
SEAT TOLEDO, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
2 pod. powietrzne, wspomaganie, RO + 6 głośników, kpi. opon 
zimowych, - 19.500 zl. Wojnowice, gm. Czernica Wtocł., tel. 
071/318-05-24,0503/59-93-43
SEAT TOLEDO, 1995/97 r., 1800 ccm, wiśniowy, inst. gazowa, 
RO. stan b. dobry, • 15.000 zł. Sobótka, tel. 0606/66-09-94 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 42 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, bez wypadku, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, 
el. otw. szyby, alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, książka 
przebiegu, w kraju od tygodnia, • 25.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 105 tys. km. 1900 ccm, TDi, biały, el. 
otw. szyby, centr. zamek, RO, immobilizer, - 27.000 zł. Kowa
lew, gm. Pleszew, tel. 062/742-39-08 
SEAT TOLEDO GT, 1996 r., 2000 ccm, 16V. wrzosowoniebie- 
ski, wersja sportowa, ABS. wspomaganie kier., skórzana tapi
cerka, el. otw. szyby, atrakc. wygląd, • 19.900 zl. Leszno, tel. 
065/529-72-40,0607/43-70-34
SEAT TOLEDO, 1996 r., 30 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
centralny zamek, alarm + pilot, RO, immobilizer, wspomaganie 
kier., z salonu, nie eksploatowany zimą, dodatkowe światio 
.stop’ , stan idealny, - 28.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-11-79 
SEAT TOLEDO, 1996/97 r., '65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, wtrysk wielopunktowy, 100 KM, 2 pod.

powietrzne, ABS. wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
el. reg. reflektory, immobilizer w kluczyku, dzielona tylna kana
pa, sprowadzony w całości, zdjęcia do Wglądu, książka serwi
sowa, hak, RO, - 24.500 zl. Lubin, tel. 076/844-T9-27, 
0607/71-42-56
SEAT TOLEDO SE, 1996/97 r., 58 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, -
23.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-50-08,0503/92-33-66 
SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
perłowozielony, zielone szyby, pełna elektryka, halogeny, im
mobilizer. oznakowany, Tytan-Lock, 2 pod. powietrzne, RM, 
centr. zamek, spoiler tylny, I właściciel, • 29.000 zł. Wrocław,, 
tel. 071/354-48-69,0602/10-90-41 
SEAT TOLEDO.,,1997 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, RO + CD Kenwood, 5-biegowy; ABS, wspomaganie kier., 
el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 2 poduszki pow., sprowa
dzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, 4 zagłówki, 
dzielona tylna kanapa, - 33.000 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/8^1-27-47,0603/86-71-15 (zdjęcia do tej oferty móżna zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0210 www.autogiel- 
da.com.pl)
SEAT TOLEDO, 1997 r., 52 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, I właściciel, 101 KM, 2 pod. powietrzne, kli
matyzacja, ABS, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. za
mek * pilot, el. otw. szyby, halogeny, alum. felgi, zderzaki w 
kolorze nadwozia, stan idealny, • 26.500 zl. Syców, tel.' 
062/785-36-81,0603/92-75-63
SEAT TOLEDO, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, dzielona tylna ka
napa, halogeny, hak, immobilizer, Tytan-Lock, oznakowany, w 
kraju od 3 lat, stan b. dobry, • 29.000 zl. .Wrocław, tel. 
071/328-26-39,0601/65-68-69
SEAT TOLEDO, 1997 r., 1800 ccm, czarny, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. otwierane szyby, ABŚ, • 24.000 zł. Poniec, 
tel. 065/573-13-63
O  SEAT TOLEDO TDI, 1999 rM czerwony, pełne wy

posażenie, • 54.500 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025531

SEAT TOLEDO II, 1999 r„ 30 tyś. km, 2300 ćcm, V5, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, skóra, wyposażenie el., stan ide
alny, - 63.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/771-12-06, 
0605/20-79-29
SEAT TOLEDO II, 1999/00 r., 37 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
granatowy, 4 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. otwierane 
szyby, pilot w kluczyku, - 54.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/92-74-61

SKO DA
SKODA 100S, 1976 r., 988 ccm, benzyna, czerwony, zareje
strowany, wymienione pierścienie, łańcuszek rozrządu, zime- 
ringi, uszczelki, zawory, dach, błotniki, drzwi, lakierowany w 
99r, - 600 zł. Krzecżyn W!k„ tel 076/840-85-42 
SKODA S 100, 1976 r., 12 tyś. km zarejestrowany, ubezpie
czony, w ciągłej eksploatacji, wymienione progi, gratis nowe 
progi i inne elementy blacharki, stan silnika idealny, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-29-11 po godz. 18 
SKODA 105,1977 r. nadwozie n. typu, zadbany, bagażnik da
chowy, hak, przegląd do 05.2002 r, - 880 zł: Kłodzko, tel. 
074/867-76-18,0604/07-30-64
SKODA 105,1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, piasko
wy, w ciągłej eksploatacji, I właściciel, stan dobry, bez rdzy, 
przegląd do 08.2001 r, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-29-43 
SKODA 105 L, 1981 r., 60 tys. km, 1050 ccm, benzyna, biały, 
sprawny, nowe świece, wirnik rozrusznika, przegląd do
07.2001 r, - 700 zł. Wrocław, tel. 0603/76-56-97
SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, 
bez korozji, techn sprawny, opony Goodyear w dobrym sta
nie, pokrowce, zagłówki, książka serwisowa, pasy bezwł., brak 
aktualnego przeglądu, wymaga drobnych regulacji, stan do
bry, - 390 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
SKODA 105 L, 1982 r., 1050 ccm, żółty, W ciągłej eksploata
cji, przegląd do 08.2001 r., stan dobry, • 1.100 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/732-14-05
SKODA 105S, 1982 r., 1050 ccm, pomarańczowy, sprawny 
technicznie, w ciągłej eksploatacji, - 750 zł. Nysa, tel. 
077/408-75-55 lub 0603/52-97-30 
SKODA 105L, 1982 r., 5 tys. km, 1174 ccm, żółty, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, 58 KM, nowy akumulator (gwaran
cja), reflektory i światła tylne nowego typu, przegląd do 04.2002 
r., stan opon b. dobry,.- 1.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0606/91-83-75
SKODA 105 L, 1982 r., 49 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
po remoncie silnika, wciągłej eksploatacji, stan dobry, • 800 
zł. Legnica, tel. 0608/84-91-73
SKODA 105 S, 1982 r., 1046 ccm, niebieski, hak, bez prze
glądu i OC, silnik do remontu, stan średni, .na chodzie*, - 450 
zł. Nysa, tel. 077/448-04-52
SKODA 105,1982 r., czerwony, lakierowany w 2000 r., ciem
ne szyby tylne, tylna półka z głośnikami, bez rdzy, na masce 
szachownica, - 1.450 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-44, 

-0503/75-63-39
SKODA 105S, 1982 r., 55 tys. km, 1046 ccm, biały, silnik, bla
cha, opony, stan dobry, RM, opłacona, przegląd do 11.2001 r., 
w ciągłej eksploatacji, 3-cie światło .stop*, - 1.800 zl. Wro
cław, tel. 0607/08-64-41
SKODA 105,1982/83 r., zielony, nadwozie 120 L, po remon
cie silnika, - 2.000 z ł . ., tel. 0504/91-91-07 
SKODA 105 L, 1982/83 r., 5 tys. km, T050 ccm, benzyna, nie
bieski, po remoncie silnika, plastikowe zderzaki, zagłówki, bla
charka do poprawek, przegląd do 02.2002 r, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/784-33-46
SKODA 105S, 1983 r., 40 tys. km, żółty, garażowany, stan b. 
dobry, • 1.350 zł. Wrocław, teł. 321-04-45 
SKODA 105 L, ,1983 r., 10Ó tys. km, 1046 ccm, benzyna, bia
ła, I właściciel, w ciągłej eksploatacji, po remoncie kapital
nym w 97 r. i elektryki w 2000 r., nowy akumulator (gwaran
cja), nowe sprzęgło, hamulce, opony Michelin, stan b. dobry, 
poziome reflektory, pokrowce, bagażnik dachowy, części, prze
gląd do 07.2001 r, - 1.000 zł. Wrocław, teł. 783-39-80, 
0601/09-75-80
SKODA 105 L, 1983 r., 1050 ccm; .czerwony, przegląd do
02.2002 r,> ■-1.100 żł. Budzów, gm. Stoszowice, tel. 
074/818-11-99
SKODA 105 L, 1983 r., 1046 ccm, pomarańczowy, stan dobry, 
radio, - 1.200 zł. Kamienna Góra, teł. 074/744-75-31 
SKODA 105, 1983 r. stan dobry, - 800 zł. Radwanice, tel. 
071/311-73-25
SKODA 105,1983 r., 1100 ccm, pomarańczowy, po remoncie 
silnika, zawieszenia i ukł. hamulcowego, stan b. dobry, • 990 
zł. Wołów, tel. 071/389-48-06
SKODA. 105 L, 1983 r., 99 tys. km, 1046 ccm, benzyna, biały,
I właściciel (kobieta), w ciągłej eksploatacji, po remoncie ka

pitalnym silnika oraz inst. el. (1997/.), nowy akumulator (gwa
rancja), rozrusznik, nowe reflektory, stan opon b. dobry, po
krowce, części, kanister, bagażnik dachowy, fotelik dziecięcy,
- 950.zł. Wrocław, tel. 071/783-39-80
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, nowy typ, po 
remoncie silnika I skrzyni biegów, nowe sprzęgło, opony i tłu
mik, halogeny, lampy H4, dmuchawa, siedzenia z zagłówka
mi, nowy akumulator i tablice , nowe kołpaki i nadkola, nowe 
zamki w drzwiach, hak, przegląd do 08.2001 r., stan b. dobry,
- 1.800 zł. WTocław, tel. 071/355-14-80
SKODA 105 L, 1983 r., 79 tys. km, 1046 ccm, benzyna, biały, 
przegląd do 09.2001 r., w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 
850 zł. Wrocław, tel. 071/788-76-99,0604/94-85-12 
SKODA 105 S, 1983 r., 150 tys. km, 1046 ccm, niebieski, + 
silnik, oryginalny lakier, stan dobry, - 700 zł. Ziębice, tel. 
074/819-41-11.
SKODA 120,1983/84 r,, 1174 pcm, czerwony, wersja ekspor
towa, przegląd do 03.2002T., serwo, plastikowe nadkola, za
główki, tylna szyba ogrzewana, automatic, stan b. dobry, -
1.600 zl. Wałbrzych, tel. 074/664-98-81 
SKODA 120, 1984 r., 36 tys. km, 1200 ccm, czerwona, szy
berdach, przegląd do 02.2002 r., w ciągłej eksploatacji, • 1.600 
zl. Lubin, tel. 076/846-13-52
SKODA 120 L, 1985 r., 70 tys. km, 1170 ccm, benzyna, zielo
ny, przegląd do 05.2002 r., instalacja gazowa, nowe klocki i 
szczęki hamulcowe, wymienione wahacze i zawieszenia, stan 
ogólny dobry, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/341-32-33 
SKODA 120 L, 1986/90 r., 40 tys. km, 1174 ccm, czerwona, 
stan b. dobry, po remoncie kapitalnym silnika, blacharka po 
małej poprawie, progi, podłoga po wymianie, konserwacja, RO, 
hak, - 1.90Ó zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
SKODA 120,1987 r., 1000 ccm, zielony, po remoncie kapital
nym, sprawny, zarejestrowany, stan b. dobry, • 2.500 zl. Wro
cław, teł. 071/321-67-83, 0604/25-06-84 
SKODA 130,^987/88 r., 1300 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
oryg. lakier, szyberdach, obrotomierz, wersja eksportowa, stan 
techn. b. dobry, - 2.700 zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 
074/817-57-93,0608/49-74-01
SKODA 105 S. 1988 r., 79 tys. km, 1100 ccm, jasny, stan techn. 
idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, 
nowy akumulator (gwarancja), • 2.500 zl. Andrzej Byczkow- 
ski, 58-372 II Kuźnice Świdnickie, gm. Boguszów-Gorce, ul. 
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SKODA 105 U 1988 r., 1046 ccm, benzyna, piaskowy, prze
gląd do 09.2001 r., stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, 
hak, garażowany, • 2.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Ze- 
brzydów 61 b, gm. Marcinowice, tel. 074/858-54-63, 
0606/34-83-95
SKODA 120 L, 1988 r., 94 tys. km, 1174 ccm, zielony, radio
odtwarzacz, światła przeciwmgielne, przegląd do 12-.200-1 r, -
2.500 zl. Dziećmorowice, gm. Walim, tel. 074/847-35-27 
SKODA 120L, 1988 r., 1174 ccm, zielony, nowe progi i aku
mulator, po remoncie silnika, tylna szyba ogrzewana, w cią
głej eksploatacji, przegląd do 01.2002 r, - 2.600 zł. Jawor, teł. 
076/870-63-42
SKODA 120LS, 1988 r. stan b. dobry, oryg. lakier, bez wypad
ku, - 2.400 zl. Nysa, tel. 077/433-10-62, 0604/68-43-18 
SKODA 105 L, 1988 r., 69 tys. km, 1049 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, - 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-62-43 
SKODA 120 L, 1989 r., 90 tys. km, 1174 ccm, benzyna, popie
lata, garażowana, przegląd do 05:2002 r., nadkola, - 3.400 zł. 
Wrocław, tel. 352-93-00

SKODA 120 L, 1989 r., biała, stan dobry, lakier do małych 
poprawek, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0604/85-03-46,342-33-39 
po godz. 18
SKODA 120,1989 r., popielaty, rej. do 2002 r. - 2.200 zł. Oła
wa, tel. 071/313-96-18
SKODA 120 L, 1989 r., 1200 ccm, zielony, stan blacharki b. 
dobry, po wymianie klocków hamulcowych, oleju, alarm ręcz
ny, odcięcie zapłonu, obrotościomierz, pokrowce, nowa kie
rownica, boczne listwy, halogeny, światła dzienne, dod. świa
tło .stop’ , wsteczne, plastikowe nadkola, tylna szyba ogrzew, 
- 3.600 zl. Piskorzów, woj. wałbrzyskie, tel. 0605A74-73-59 
SKODA 120 L, 1989 r., 1200 ccm, niebieski, stan dobry, - 2.500 
zł. Twardogóra, tel. 071/315-83-85 
SKODA FABIA, 2000 r., 10 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
z salonu w Polsce, garażowany, stan idealny, • 33.500 zł. 
Brzeg, teł. 077/416-55-27
SKODA FAVORIT, 1989/90 r., 1300 ccm, benzyna, szaro-nie- 
bieski, oryg. lakier, szyberdach, bagażnik dachowy, spoiler, 
pokrowce, listwy boczne, - 5.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-28-47,074/841-93-96
SKODA FAVORIT, 1990/91 r., 1300 ccm, benzyna, kremo- 
wo-żółty, 5-biegowy, nowe opony, tylna szyba ogrzewana, RM, 
pokrowce, po przeglądzie techn., zadbany, atrakc. wygląd, -
5.800 zl lub zamienię. Paczków, tel. 0604/35-93-25 
SKODA FAVORIT136 LS, 1990/91 /., 100 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, jasnozielony, garażowany, halogeny, hak, RM, -
5.700 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-03 po godz. 14 
SKODA FAVORIT135 LS, 1991 r., 1300 ccm, niebieski, insta
lacja gazowa, alarm, szyberdach, trzecie światło stop, halo
geny, bagażnik dachowy, tylny spoiler, nadkola, immobilizer, 
zagłówki, zadbany, garażowany, - 7.000 zl. Głuszyca, tel. 
074/845-68-72
SKODA FAyORIT 136L, 1991 r., 85 tys. km, 1300 ccm, biały, 
zadbany, bez korozji, stan bardzo dobry, - 7.100 zł. Wrocław, 
tej. 780-85-71
SKODA FAVORIT 136L, 1991 r., 105 tys. km, 1300 ccm, nie
bieski, pierwszy właściciel, szyberdach, RO, hak, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 362-81-55
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 1300 ccm, niebieski, bez 
korozji, oznakowany, hak, wyłącznik zapłonu, kpi. dokumen
tacja, faktura zakupu, bez wypadku, 4 zagłówki, bagażnik, 
przegląd do 04.02 r., pilne, - 5.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-26-51,0604/89-58-64 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 86 tys. km, 1300 ccm, kolor wi
śniowy, - 7.300 zł. Karolew, tel. 065/571-62-58 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, popielata, po remoncie 
przedniego zawieszenia, nowe amortyzatory, nowy akumula
tor, szczęki, klocki i obrotomierz, tylna szyba ogrzewana z wy
cieraczką, II właściciel, stan techn. i silnika b. dobry, faktura

zakupu, przegląd do 12.20Q1 r, - 6.300 zl. Lubin, tel. 
076/846-90-99, 0603/56-04-81
SKODA FAVORIT 136L, 1991 r., 71 tys. km. 1300 ccm. bordo
wy, bogatsza wersja, kubełkowe fotele, obrotomierz, haloge
ny w zderzaku, oznakowany, przegląd do 05.2002 r., nowy roz
rząd, owiewki, zadbany, garażowany, stanb. dobry, - 6.700 zł. 
Nysa, tel. 077/433-12-19,0606/17-34-89 
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r„ 110 tys. km, 1300 ccm, b i*  
ły, garażowany, nadkola, bez wypadku, stan b. dobry, - 6.000 
zł. Opole, tel. 077/454-83-64
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 51 tys. km. 1285 ccm. ben
zyna, kolor wiśniowy, bez wypadku, garażowany, nowy aku
mulator, RO, stan b. dobry, - 7.800 zł. Syców, tel. 
062/785-31-57
SKODA FAVORIT, 1991 r„ 85 tys. km, 1300 ccm, biały, bez 
wypadku, oryg. lakier, nadkola, dodatkowe światło stopu, -
7.300 zł lub zamienię na Fiata Cinąuecento. Wałbrzych, tel. 
074/849-12-19 po godz. 21
SKODA FAVORIT LS, 1991/92 r., 104 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, morski, halogeny, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, 
5-biegowy, bez wypadku, listwy boczne, stan b. dobry, • 7.400 
żł. Głuchołazy, tel. 077/439-23-11 
SKODA FAVORIT 135 LS, 1992 r„ 79 tys. km, niebieski, RO, 
dzielone tylne siedzenia, obrotomierz, tylna szyba ogrzewa
na, I właściciel, garażowany, - 7.300 zł. Dzierżoniów, tel. 
0608/03-29-68,074/831-09-47 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 98 tys. km, 1300 ccm, wiśniowy, 
stan bardzo dobry, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-49 
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 87025591

SKODA FAVORIT 135 LS, 1992 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
kolor morski, garażowany, oznakowany, inst gazowa, nadko
la, kpi. dokumentacja, rejestracja do 02.2002 r., dodatkowe 
światło .stop’ , odcięcie zapłonu, • 8.500 zł. Gostyń, tel. 
065/572-66-76,0604/93-98-17 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały. - 6.800 zł. Grodków, tel. 077/415-58-29 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 80 tys. km, 1300 ccm, kolor grafi
towy, garażowany, bez wypadku, nowe opony, dzielona tylna 
kanapa, RM, - 6.900 zł. Krzeczyn 33, tel. 076/840-88-36 
SKODA FAVORIT LS, 1992r, 78 tys. km, 1300 ccm, ciemno- 
morski, wersja eksportowa, kubełkowe fotele, halogeny, po
krowce, dzielona tylna kanapa, nadkola, konserwacja, listwy 
boczne, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 7.300 zł. So
bótka, tel. 071/316-20-06
SKODA FAVORIT LX, 1993 r., 85 tys. km, 1289 cćm, śliwko
wy, instal. gazowa, hak, szyberdach, oznakowany, alarm, 
Mul-T-Lock, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-71-91 po 
godz. 19,0605/31-54-14
SKODA FAVORJT 135,1994/95 r„ 58 tys. km, 1300 ccm, EX, 
czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, -11.000 
zł. Złotoryja, gm. Pruszków, teł. 077/464-83-05 
SKODA FELICIA, 1995 r., 90 tys. km,’ 1200 ccm. niebieski 
metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, immobilizer, blokada skrzyni 
biegów, centr. zamek, - 15.500 zl. Kalisz, tel. 062/753-59-76 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 1300 ccm, granatowy, stan b. 
dobry, nowy akumulator, hak, immobilizer, oznakowany, ku
piony w salonie, - 13.800 zł. Wrocław, tel. 0601/57-78-47 lub
350-10-77
SKODA FELICIA, 1995 r., 66 tys. km, 1300 ccm, granatowy,

model z grudnia, centr. zamek, alarm, radioodtwarzacz, -
15.600 zł. Doruchów, tel. 062/731-52-19 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r„ 69 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony, RM, I właściciel, dodatkowe światio .stop*, listwy bocz
ne, oznakowany, garażowany, reguł. wys. mocowania pasów, 
• 15.000 zł lub zamienię na Skodę Favorit. Kłodzko, tel. 
074/862-21-37 po godz. 16. 647-37-50 
SKODA FELICIA, 1995 r„ 73 tys. km, 1300 ccm, biały, gara
żowany, zadbany, II właściciel, akumulator na gwarancji, RO 
z RDS, książka serwisowa, - 14.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-19-96
SKODA FELICIA LXj KOMBI. 1995 r.. 62 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, I właściciel, faktura zakupu, bez wypadku, garażo
wany, kpi. dokumentacja, RM, immobilizer, katalizator, stan 
techn. b. dobry, - 15.800 zł. Legnica, tel. 076/876-56-06 do 
godz. 15
SKODA FELICIA, 1995 r., 1300 ccm, wtrysk, granatowy, ga
rażowany, RO, Mul-T-Lock, opony zimowe, stan b. dobry, nie
palący właściciel, -14.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-02-64 
SKODA FELICIA, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm kupiony w 
salonie, immobilizer, RM, listwy boczne, książka serwisowa, 
garażowany, stan b. dobry, • 14.500 zł lub zamienię. Tymowa, 
tel. 076/843-40-31
SKODA FELICIA, 199&r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
jasnowiśniowy, kupiony w kraju, alarm + pilot, blokada Ty
tan-Lock, konsola środkowa, owiewki, oznakowany, RM, •
15.100 zł lub zamienię na Opla Astrę kombi z niewielką do
płatą. Wrocław, tel. 071/361-05-04,0503/90-51-49 
SKODA FELICIA, 1995/96 r., 58 tys. km, 1300 ccm, granato
wy, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, immobili
zer, Mul-T-Lock, RM, stan techn. b. dobry, - 14.900 zł lub za
mienię na tańszy, z dopłatą. Nysa, tel. 0604/94-27-35 
SKODA FELICIA, 1996 ć-j 68 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, .bez 
wypadku, zadbany, garażowany, stan silnika i blacharki b. 
dobry, -16.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
SKODA FELICIA, 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, 
kupiony w salonie, możliwość sprzedaży na raty, - 15.800 zł. 
Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 95 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, bez wypadku, autoalarm, immobilizer, RO, katali
zator, nadkola, garażowany, nowe klocki ham. i ukł. wydecho
wy, - 16.200 zł lub zamienię na VW Golfa III. Legnica, tel. 
076/854-07-56
SKODA FELICIA KOMBi, 19961;, 66 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm + pilot RM, dzie
lona tylna kanapa, kompl. dokumentacja, stan techn. b. do
bry,  ̂ 15.800 zł lub zamienię na inny. Wałbrzych,'lei. 
074/848-15:58,0502/52-72-16
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r„ 58 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, kupiony w salonie, alarm ♦ pilot, bloka
da skrzyni biegów, oznakowany, serwisowany, garażowany, 
kpi. dokumentacja, nowy ukł. wydechowy oraz klocki hamul
cowe, stan b. dobry,- - 18.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-56, 
0607/71-08-02
SKODA FELICIA LXI, 1997 r., 75 tys. km, 1300 ccm, biały, 
lekko uszkodzona maska i drzwi, I właściciel, serwisowany, 
kpi. opon zimowych, eksploatowana poza Wrocławiem, -
15.700 zł. Wrocław, tel. 781-89-91,0608/33-11-87 
SKODA FELICIA, 1997/98 r., 34 tys. km, 1300 ccm, LXI, ćzer- 
wony, blokada skrzyni biegów, immobilizer, konsola środko
wa, RO, garażowany, zadbany, stan b. dobry, serwisowany, 
kupiony w salonie, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 0501/93-37-84 
SKODA FELICIA LX, 1998 r., 62 tys. km. 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, inst. radiowa, konsola, listwy, chlapa- 
cze, oznakowany, bez wypadku, serwisowany, stan b. dobry, -
20.800 zł. Legnica, tel. 076/854-53-30 
SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r.. 73 tys. km. 1598 ccm, zie
lony metalic, wspomaganie kierownicy, halogeny, homologa
cja, alarm, centralny zamek, welurowa tapicerka, silnik VW, 
serwisowany, i właściciel, - 22.600 zl. Pila, tel. 0604/42-16-51 
SKODA FELICIA, 1998 r., 67 tys. km, 1300 cćm, biały, stan 
bardzo dobry, I właściciel, bezwypadkowy, alum. felgi, cen
tralny zamek, alarm, halogeny przeciwmgielne, radiq Blau
punkt + 4 głośniki, komplet opon zimowych z felgami, kolor 
biały, przyciemniane tylne szyby, serwisowany, - 21.500 zł. 
Zabrze, tel. 0502/83-34-74

SKODĘ FAUORIT
również uszkodzoną, do poprawek 

Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

O  SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 1300 ccm, bia
ły, nowy model, kupiony w salonie w Polsce, ser
wisowany, I właściciel, alarm, immobilizer, ra
dioodtwarzacz stereo, stan idealny, • 19.900 zł. 
„AUTO-PLUS” , Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01032101

SKODA FELICIA KOMBI; 1998 r., 120 tys. km, 1300 ccm, srebr
ny metalic, zarejestrowany jako ciężarowy, -12.000 zl ♦ VAT. 
Kępno, tel. 062/781-24-68,0607/19-96-03 
SKODA FELICIA GLX, 1998 r„ 29 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, srebrny metalic, I właściciel, centr. zamek, alarm, blokada 
skrzyni biegów, poduszka pow., halogeny, dzielona tylna ka
napa, nadkola, listwy boczne, garażowany, - 22.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-37-50 po godz. 16 
SKODA FELICIA GLX,1998 r., 1300 ccm, zielony metalic, kom
bi, I właściciel, garażowany, centralny zamek, aluminiowe fel
gi, relingi dachowe, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, •
21.000 zł. Opole, tel. 077/460-92-86
SKODA FELICIA KLIF, 1998 r., 34 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, biały, I właściciel, kupiony w salonie, RM Blaupunkt nad
kola, lampy przeciwmgielne, aluminiowe felgi, bez wypadku, 
stan b. dobry, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0603/92-71-27 
SKODA FELICIA KOMBI. 1998 r„ 87 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, alarm, centralny zamek, radioodtwarzacz, relingi 
dachowe, wspomaganie kier., garażowany, serwisowany, stan 
b. dobry, bez wypadku, - 20.700 zł. Wrocław, tel. 0601/50-70-28 
SKODA FELICIA GLX, 1998 r„ 44 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właściciel, 
kupiona w salonie, - 25.000 zl. Wrocław, tel. 350-83-75. 
0501/63-17-10
SKODA FELICIA KOMBI LXi, 1998/99 r., 54 tys. km, 1300 ccm, 
MPi, wtrysk, zielony metalic, bez wypadku, nowy model, I wła
ściciel, Mul-T-Lock, 5-biegowy, relingi dachowe, nowe opony, 
atrakc. wygląd, plastikowe nadkola, serwisowany, kupiony w 
salonie, alarm, faktura VAT, stan techn. b. dobry, - 21.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
SKODA FELICIA, 1998/99 r., 51 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 
kupiony w salonie, kpł. dokumentacja, serwisowany, bez wy
padku, RO, centr. zamek, immobilizer, - 20.700 zi. Świebodzi
ce, tel. 074/854-26-33, 0606/27-26-81 
SKODA FELICIA KOMBI, 1999 r., 45 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, zielony metalic, z salonu, I właściciel, bez wypadku, ga
rażowany, RO, listwy boczne, alarm, immobilizer, zimowe opo
ny, - 23.500 zł. Brzeg, teł. 077/416-55-07 
SKODA FELICIA, 1999 r., 18 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, serwisowany, nadkola, 
listwy boczne, RO z panelem, immobilizer, dodatkowe światio 
.stop*, dzielona tylna kanapa, oświetlenie bagażnika, obroto
mierz, faktura zakupu, stan techn. b. dobry, - 22.800 zł. Jele
nia Góra, tei. 075/841-30-40
SKODA FELICIA LX, 1999 r:. 51 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, kpi. dokumentacja, I właściciel, blokada skrzyni biegów, 
immobilizer, poduszka powietrzna, bez wypadku, - 22.000 zł. 
Ofówa, tel. 071/313-83-24
SKODA FELICIA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, zielo
ny 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 MAGIC, 1999 r., 26 tys. km, 1300 ccm, gra
fitowy metalic, centr. zamek, immobilizer, alarm, el. otw. przed
nie szyby, alum. felgi, nadkola, garażowany, I właściciel, ku
piony w salonie, serwisowany, bez wypadku, właściciel nie
palący, - 23.500 zł. P ieszyce, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/42-19-61
SKODA FELICIA KOMBI, 1999 r., 87 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, relingi dachowe, wspomaganie kier., RO, centr. 
zamek + pilot immobilizer, halogeny, zadbany, bez wypadku, 
kupiony w salonie, zarejestrowany jako ciężarowy, możl. wy
stawienia faktury VAT, • 24.400 zł. Wrocław, tel. 071/367-76-04, 
0605/10-40-31
SKODA FELICIA KOMBI, 2000 r., 118 tys. km, 1900 ccm, die
sel, błękitny metalic, bogate wyposażenie, homologacja na 
ciężarowy, odstąpię leasing, - 6.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-69-45,0607/15-19-69
SKODA FORMAN, 1991/92 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
0606/39-62-31
SKODA FORMAN, 1993/94 r., 1300 ccm, zielony, inst. gazo
wa, katalizator, zadbany, -8.950 zi lub zamienię na inny. Wo
łów. tel. 071/389-48-06
SKODA OCTAVIA GLX, 1997/98 r., 76 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, ABS, pod. powietrzna, centr. zamek z pilo
tem, pełna elektryka, spoiler, garażowany, nowe opony, -
32.000 zł. Legnica, tel. 0604/98-59-40, 076/856-43-42 po 
godz. 15
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 45 tys. km, 1600 ccm, perłowy me
talic, wspomaganie, poduszka powietrzna, reg. kierownica, im
mobilizer, centr. zamek, reg. siedzeń, radioodtwarzacz, pod
grzewana tylna szyba, - 31.500 zł lub zamiana na tańszy.-Ka- 
lisz, tel. 062/766-28-15, 0602/35-13-72 
O  SKODA OCTAVIA, 1999 r., 1600 ccm, czerwony, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ścicie l, wspomaganie kier., ABS, poduszka po
wietrzna, alarm, immobilizer, welurowa tapicer
ka, stan idealny, • 34.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wał
brzych , teł. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01032151

SUBARU
SUBARU LEGACY KOMBI, 1992 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, szary metalic, 4 WD, reduktor przełożenia, klimatyza
cja, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, RO, dzielona 
tylna kanapa, nowe: tarcze i klocki ham., sprzęgło, uszczelnia
cze, maska do lakierowania, • 20.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-25-77

SUZUKI
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 121 tys. km, 800 cćm, benzyna, srebr
ny metalic, rejestracja do 05.2002 r., 5-drzwiowy, garażowany, 
nowe amortyzatory, alarm + pilot, stań dobry, - 7.200 zł. Wiń
sko, tel. 071/389-81-01 '
SUZUKI SWIFT GTI, 1987/94 r„ 130 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
czarny, 101 KM, zadbany, - 5.500 zl. Jawor, tel. 0609/51-40-02 
SUZUKI SWIFT, 1989 r„ 113 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, katalizator, garażowany, zadbany, -
9.500 zł. Milicz, tel. 071/384-29-13 
SUZUKI SWIFT GS, 1992 r., 75 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 
na białych tablicach, serwisowany w Niemczech, stan idealny, 
nowe opony, nowy ukł. wydechowy, nowe hamulce -1.750 DEM. 
Legnica, tel. 076/855-20-21,0503/70-67-17

SYR EN A
SYRENA 104,1974 r., 850 ccm, zielony, .na chodzie*, sprawny 
technicznie, brak dokumentacji, • 400 zł. Targoszyn, woj. le
gnickie, tel. 0606/44-22-73 >-
SYRENA 105,1975 r., 40 tys. km, 842 ccm, kremowy,.zareje
strowany, przebieg rzeczywisty, silnik b. dobry, tapicerka typu 
.Fiat* ♦ dużo części, - 500 zł. Żagań, tel. 068/478-53-03

otwiera 
owe możliwości

auta now ego i używanego 
* Najniżej oprocentowane kredyty 

złotówkowe i denom inow ane od 8% 
U p ro p a o n a  procedura 
(bez zaświadczeń)
dla samochodów nowych f używanych

Biuro Kapitałowa

D o t a r y k r e d y T
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WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
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TALBO T
TALBOT SAMBA CABRIO. 1980r., 130 tys. km, 1400 ccm, czar
ny, alum. felgi, el. otw. szyby, RO, atrakc. wygląd, • 3.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/311-41-62,0600/62-77-07

TAWRIJA
TAWRIJA, 1996 r., 50 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, RO, 5-biegowy, stan b. dobry, - 5.700 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/324-21-44
TAWRIJA, 1999 r., 1100 ccm, biały, centralny zamek, silnik i 
blacharka w dobrym stanie, dużo części, • 2.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-35-39

TO YO TA
TOYOTA AVENSIS KOMBI, 1998 r., 35 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic, centralny zamek ♦ pilot, elektr. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, RO, klimatyzacja, immobilizer, relingi 
dachowe, • 43.500 zł. Lubin. tel. 076/847-96-72 lub 
0603/30-49-42
TOYOTA AYENSIS SEDAN. 1998 r., 28 tys. km. 1800 ccm. 16V. 
granatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., 4 el. otw. szyby, 
radio, el. reg. lusterka i światła, welurowa tapicerka, halogeny, 
centr. zamek, wspomaganie kier, - 28.900 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
TOYOTA AVENSIS KOMBI, 1999 r.. 50 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, jasnozielony metalic, kupiony w salonie, na gwarancji (do 
.07.2002 r), zarejestrowany jako osob.-dostawczy, 5-osobowy, 
2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, stan b. 
dobry, - 47.500 zł. Lubin. tel. 076/842-26-05,0601/59-78-75 
TOYOTA CAMRY, 1988 r„ 260 tys. km, 2000 ccm, 16V, wtrysk, 
granatowy metalic, wspom. kierownicy, reg. kierownica, 4 el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, roleta bagażnika, opony zimowe i 
letnie, welurowatapicerka, bez wypadku, stan idealny, -10:500 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-79-76 
TOYOTA CAMRY, 1989 r., 210 tys. km, 2000 ccm, turbo D, sza
ry metalic, wspomaganie kier, • 11.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-66-32,0607/56-80-64
TOYOTA CAMRY, 1989 r., biały, stan dobry, - 9.500 zł. Lewin 
Brzeski, tel. 077/412-76-14,0604/82-79-95 
TOYOTA CAMRY. 1989/94 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
jasnoniebieski metalic, do poprawek blacharskich, RO, reg. kie
rownica, podgrzewane fotele, szyby, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-35-55
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, turbo O. szary 
metalic, rolety, relingi dachowe, wspomaganie, RM, • 9.400 zł 
(możliwe raty przez komis) lub zamienię. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
TOYOTA CAMRY KOMBI GLi, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V, 
kolor grafitowy metalic, stan techn. b. dobry, ABS, katalizator, 
wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, 
relingi dachowe, roleta, ei. reg. lusterka, radio, reg. kierownica, 
I właściciel, kpi. dokumentacja, • 10.500 zł lub zamienię. Pacz
ków. tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
TOYOTA CAMRY LE, 1993 r., 145 tys. km. 2200 ccm, benzyna, 
perłowy metalic, insi gazowa, reg. kierownica, oryg. RO, auto
matic, klimatyzacja, insi telefonu, tempomat drewno, podusz
ka pow., el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. za
mek, alarm, złota edycja, bez wypadku, • 27.000 zł. Legnica, 
tel. 0607/19-68-58
TOYOTA CARINA II. 1986 r.. 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, przegląd do 04.2002 r., nowe opony, 
akumulator, amortyzatory, kupiony w salonie, kpi. dokumenta
cja, • 7.000 zł. Wtocław, tel. 071/353-52-15 
TOYOTA CARINA II, 1988 r, 198 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-biegowy, wspomaganie kier., nowe opony, nowy aku
mulator, hak, garażowany, I właściciel, w kraju od 5 lat, właści
ciel niepalący, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 7.000 zł. 
Oława, tel. 071/301-46-42
TOYOTA CARINA II, 1988/89 r., 326 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
grafitowy metalic, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, serwi
sowany w ASO, nowy akumulator, nowe amortyzatory, hak, prze
gląd do 12.2001 r., stan b. dobry, blacharka do poprawek, • 7.500 
zł. Wrocław, tel. 071/347-65-58,0605/07-42-91 
TOYOTA CARINA II KOMBI, 1989 r., 145 tys. km, 1600 ccm, 
16V, szary metalic, alarm, wspomaganie kier., centralny zamek, 
immobilizer, ekonomizer, relingi dachowe, RM Kenwood, hak, 
pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię na 
motocykl, z dopłatą do 5.000 zł. Opole, tel. 0600/15-89-41 
TOYOTA CARINA II, 1989/97 r., 151 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony metalic, kombi, inst. gazowa, RO, relingi dacho
we, hak, roleta, dzielona tylna kanapa, stan dobry, garażowa
ny, zadbany, -10.500 zł. Wołów, tel. 071/389-49-95 
TOYOTA CARINA II, SEDAN, 1990 r., 203 tys. km, 1600 ccm, 
16V, szary metalic, wspomaganie, 5-biegowy, sprowadzony w 
całości, el. reg. reflektory, nowe amortyzatory, ekonomiczny, 
zadbany, stan dobry, - 9.500 zł. Żary, tel. 068/374-97-24 po 
godz.17

ski metalic, kpi. wypośażehle ęf.7 Klimatyzacja, ABS, alarm 
pilot i inne, - 25.500 zł. Pókój, wój opolskie, tel. )̂0O3/16-88-52 
TOYOTA CARINA E, 1995 1Ź3 tys._km, 1600 cćm, 16V, brą
zowy metalic, sedan, kupiony w salonie, pełne wyposażenie 
elektr., ABS, klimatyzacja, alarm, - 27.000 zHub zamienię na 
inny do 10.000 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
O  TOYOTA CARINA, 1995 r., 1600 ccm, 16V, szary 

■ metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowa* 
ny, I właściciel, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. otwierane szyby, ABS, welurowa tapi
cerka, stan idealny, • 23.900 zl. „AUTO-PLUS”, 
Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01032161

TOYOTA CARINA E. 1995 r., 58 tys. km, 1800 ccm. 16V. czer
wony, 5-drzwiowy, RM, centr. zamek, poduszka pow., immobili
zer, pełne wyposażenie elektryczne, sprowadzony w całości, w 
kraju 2 lata, stan techn. b. dobry, • 26.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-09-66
TOYOTA CARINA E, J995 r., 2000 ccm, diesel, zielony metalic, 
sedan, sprow. w całości, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
wspomaganie, nowe amortyzatory, - 26.550 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-49-98
TOYOTA CARINA E, 1996 r.. 2000 ccm, bordowy metalic, se
dan, GLi, kupiony w salonie, serwisowany, 2 pod. powietrzne, 
ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, alum. felgi, kpi. opon zimowych z felgami, RM ♦ 6 CD, stan 
idealny, bez wypadku, - 31.000 zł. Lubin, tel. 076/846-55-83, 
0601/30-77-66
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1996 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, 
16V, błękitny metalic, alarm, el. reg. reflektory, poduszka po
wietrzna, wspom. kierownicy, kupiony w salonie, książka serwi
sowa, - 26.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-24-52 po godz. 18 
TOYOTA CARINA E, 1996/97 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 107 KM, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, alarm na pilota. RM Pio
neer (panel * pilot), klimatyzacja, kpi. kół z oponami zimowymi, 
stan b. dobry, • 30.500 zł. Lubin, tel. 076/846-23-48 
TOYOTA CARINA E, 1997 r„ 96 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, pełna elektryka, 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 COUPE, 1982 r„ 2000 ccm, E*gaz, niebie
ski, aluminiowe felgi, el. reg. reflektory,'obrotomierz, instalacja 
gazowa z butlą toroidalną, - 3.200 zl. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
O  TOYOTA CELICA, 1988 r., 2000 ccm automatic, 

klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., uszko
dzony prawy przód, • 6.000 zł (do uzgod.) lub za
mienię na inny. Wrocław, tel. 0607/43-23-42 
81012841

TOYOTA CELICA, 1988 r., 2000 ccm, GT pełne wyp. elektrycz
ne, klimatyzacja, szyberdach, - 11.300 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-96-16
TOYOTA CELICA, 1990/91 fi, 140 tys. km, 2000 ccm, biały, stan 
b. dobry, - 21.000 zł lub zamienię. Gubin, tel. 0604/09-79-51 
TOYOTA CELICA GTi, 1990/91 r., 2000 ccm. 16V, czerwony, 
kOmatyzacja, ABS, lotka tylna, alarm, RM ♦ CD, alum. felgi BBS 
16* (skręcane RX II), wszystkie el. dodatki, zadbany, stan b. 
dobry, sprowadzony w całości, • 18.900 zł lub zamienię na busa. 
Wrocław, tel. 071/353-62-78,0603/06-81-58 
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 E. 180 tys. km, 2000 ccm, bordowy meta
lic, instalacja gazowa, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicerka, 
poduszki powietrzne, el. reg. lusterka i szyberdach, el. reg. lu
sterka, 5-drzwiowy, nowe sprzęgło i amortyzatory (2-łetnia gwa
rancja), - 21.500 zl lub zamienię na iny do 15.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-76-02,0605/69-96-37
TOYOTA COROLLA, 1984 r., 215 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, srebrny metalic, 127 KM, 3-drzwiowy, reg. kierownica, 
wersja sportowa, hak, RM, korektor, tuba, • 6.000 zl lub zamie
nię. Wieściszowice, gm. Marciszów, tel. 075/741-00:79 . 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1984/85 r., 174 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, beżowy metalic, 5-biegowy, reg. kierownica, weluro
wa tapicerka, RM, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, 
stan techn. b. dobry, • 5.900 zł lub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-63-31,0604/36-35-85
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel 
dużo nowych części, stan b. dobry, • 8.200 zl. Wrocław, tel. 
0504/94-59-99
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, wymienione ole
je, filtry, świece, paski, garażowany, bez korozji, zadbany, eko
nomiczny, stan b- dobry, - 7.900 zł. Boczów, tel. 068/341-40-14, 
0602/29-33-24
TOYOTA COROLLA, 1987 r , 190 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
beżowy metalic, stan dobry, kupiony w salonie, nowy akumula
tor (gwarancja), - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/852-24-77 
TOYOTA COROLLA, 1987/88 r., 165 tys. km, 1839 ccm, diesel, 
szary metalic, z salonu, I właściciel, bez wypadku, oryginalny
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ły, hatchback, 3-drzwiowy - 13.000 zł. Legnica, tel. 
0602/46-15-54
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm, grafitowy metalic, ABS, 
wspomaganie, nowy model, • 14.600 zł (możliwe raty przez ko
mis) lub zamienię. 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, 
centralny zamek, radioodtwarzacz stereo, stan 
idealny, • 15.900 zł. „AUTO-PLUS”, Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01032201

TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1992/93 r., 1600 ccm, 16V, 
czarny, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, ekonomizer, centr. za
mek z pilotem, alarm, wspomaganie, reg. kierownica i pasy, 
dzielona kanapa, RO Pioneer, • 16.000 zł. Kłaczyna, gm. Do
bromierz, tel. 074/850-91-51
TOYOTA COROLLA XLI, 1993 r., 1400 ccm, zielony metalic, 
automatic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., 
el. reg. reflektory, RM, - 17.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/733-65-62 wieczorem
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1995 r„ 157 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, alarm, imobilizer, centr. zamek, elektr. otw. szyby, 
regulacja świateł i kierownicy, - 21.000 zł. Kraków, tel. 
0602/38-86-58
TOYOTA COROLLA KOMBI. 1997 r„ 58 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, 16V, zielony metalic, automatic, ABS, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, - 33.000 zl lub zamie
nię na osobowy albo busa, do 8.000 zł. Opole, tel. 0606/11-35-10 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1997 r., 1400 ccm, 16V, biały, ku
piony w salonie, książka serwisowa, centr. zamek, wspomaga
nie, immobilizer, RM  stan b. dobry, - 24.500 zł lub zamienię na 
busa osobowego. Paczków, tel. 077/431-73-96,0600/20-42-07 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor malinowy, kupiony w salonie, książka serwisowa, na gwa
rancji, 5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, halogeny, «po- 
iłer klapy tytnęj, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm ♦ 
pilot, el. otwierane szyby, radioodtwarzacz + 4 głośniki, • 33.900 
zł. Brzeg, teł. 077/416-50-66,0601/96-34-05 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, I właściciel, kupiony w salonie, ABS, 2 pod. powiefrz- 
ne, immobilizer, alarm, RM Toyota, gwarancja, kpi. opon zimo
wych, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-90-13 
TOYOTA COROLLA, 1999 r., 1400 ccm, 16V, czerwony. 
5-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, książka 
serwisowa, gwarancja 5-łetnia, pod. powietrzna, wspomaganie 
kier., alarm, immobilizer, RM Sony, spoiler, garażowany, zadba
ny, - 31.900 zl. Legnica, tel. 0604/43-14-74 
TOYOTA COROLLA, 1999r.,53tys. km. 1400 ccm, 16V. srebr
ny, 5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek * 
alarm, el. otw. szyby, RM ♦  4 głośniki, opony zimowe, spoilery - 
2 szt., lakierowane zderzaki, lusterka i klamki, grill, listwa tylna 
chromowana, serwisowany, - 38.000 zł lub oddam w leasing. 
Wałbrzych, tel. 0608/48-68-36
TOYOTA COROLLA, 1999r„ 1400 ccm, 16V, biały, liftbeck, stan
b. dobry, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, alarm, wspomaganie, halogeny, poduszka pow., I wła
ściciel, serwisowany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 27.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/51-75-71
TOYOTA PICNIC, 1997 r., 84 tys. km, 2200 ccm, TDi, kolor grosz
kowy, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, centr. zamek, RO, 
garażowany, stan b. dobry, - 47.500 zl lub zamienię, (możliwe 
raty). Wtocław, tel. 0608/74-81-64 
TOYOTA PICNIC VAN, 1998 r.,'80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wiśniowy, bez wypadku, automatic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. 
powietrzne, RO, CD, - 54.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-46-56

TRABANT 601,1987 r., 592 ccm, beżowy, - 350zl. Leszno, tel. 
065/528-89-26
TRABANT 601 S; 1987/90 r., 60Ó ccm, kość słoniowa, po re
moncie skrzyni biegów, stan silnika b. dobry, halogeny, hak, 3 
światło stop, pasy bezwł., wskaźnik paliwa, ińst: 12 V, ekonomi
zer, zarejestrowany, opłacony, tylna szyba ogrzewana, konser
wacja nadwozia, alternator, • 1.000 zł. Rachów, tel. 
071/317-96-79
TRABANT 601 S, 1988 r., 20 tys. km, 595 ccm, kość słoniowa, 
przegląd do maja 2002 r., ekonomizer, 12 V, po remoncie ukła
du hamulcowego, alternator, ubezpieczony, stan dobry, elek
troniczny zapłon, atrakcyjny wygląd, • 690 zł. Jedlina Zdrój, teł. 
0603/40-23-78
TRABANT 601,1989 r., niebieski, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-31-08
TRABANT POLO, 1991 r., 67 tys. km, 1000 ccm, biały, garażo
wany, przegląd do 06.2002 r., stan b. dobry, • 4.500 Zł. Wał
brzych, tel. 074/841-86-53
TRABANT POLO, 1992 fi,'74 tys. km, 1046 ccm, kość słonio
wa, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, faktura zakupu, stan 
techn. idealny, -4.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

VOLVO
VOLVO 144, 1989 r., 2000 ccm, - 3.500 zl. Wrocław, tel. 
071/346-45-58
VOLVO 244, 1981 r., 170 tys. km, 2100 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, hak, - 5.000 zł. Chmielno, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-32-38
VOLVO 244 GL, 1981 r., 170 tys. km, 2100 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, hak, alarm, 2 koła zimowe, stan dobry, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-67-36
VOLVO 340,1986 r., 180 tys. km, 1400 ccm, czarny, oryginalna 
instalacja gazowa, radioodtwarzacz Alpine, - 6.500 zł lub za
miana na Hondę Civic (1990/91 r.), lekko uszkodzony. Kalisz, 
tel. 0606/85-58-47
VOLVO 340,1988 r., 214 tys. km, szary metalik, nowy akumu
lator, radio Pioneer * 4 głośniki, - 4.500 zł. Wilkowice, tel. 
0605/63-56-89
VOLVO 340 COUPE, 1989 r., 89 tys. km, 1400 cćm, biały, centr. 
zamek, automatic, szyberdach, w kraju od miesiąca, bez wy
padku, RO + CD, zadbany, stan idealny, - 7.800 zl. Lubin, tel. 
076/842-62-02,0604/14-75-93
VOLVO 340 GL, 1989 r., 87 tys. km, 1700 ccm, benzyna, beżo
wy metalic, na białych tablicach, centralny zamek, stan b. do
bry -1.200 DEM Szklarska Poręba, tel. 075/717-47-06 
VOLVO 343 DL, 1976 r., 175 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, automatic, zarejestrowany, W ciągłej eksploatacji, techn. 
sprawny, 50% -zniżki OĆ, -1.150 zł lub zamienię na kosiarkę 
samobieżną. Wrocław, tel. 0605/78-23-00 
VOLVO 343 DL, 1982 r., 1400 ccm, czerwony, hak, ważny prze
gląd, - 8.000 zł. Wtocław, tel. 0502/33-38-24 
VOLVO 343, 1984 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, • 3.500 zł. Brzeg. tel. 077/444-14-29,0606/70-36-19 
VOLVO 440,1989 r., 150 tys. fcm, 1700 ccm, turbo, biały, inter- 
cooler, zadbany, alum. felgi, hak, RM, centr. zamek, ABS, kom
puter, spoiler, halogeny, po przeglądzie, • 12.000 zl. Lubin, tel. 
076/846-29-96,0603/89-80-29
VOLVO 440,1990 r., 154 tys. km, 1700 ccm, turbo E interco- 
oler, bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierow
nica, komputer pokładowy, termometr zewn., dzielone tylne sie
dzenia, ospoilerowany, 132KM, alum. felgi, wspomaganie, RO, 
atrakc. wygląd, • 10.700 zł. Wrocław, tel. 071/321-96-75, 
0501/48-19-66 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0184 www.autogielda.com.pl)
VOLVO 440,1990 r., 1700 ccm, ciemnozielony metalic, el. reg. 
reflektory, alum. felgi, welurowa tapicerka, - 9.400 zł (możliwe 
raty przez komis) lub zamienię. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
VOLVO 440,1992 r., 150 tys. km, 1794 ccm, czarny, 4-drzwio- 
wy, bez wypadku, w kraju od 2 miesięcy, - 11.900 zł. Lwówek 
Śląski, lei. 075/641-94-43
VOLVO 440, 1993 r., 92 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, katalizator, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, wspo
maganie, skórzane wykończenia, -15.990 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Legnica, teł. 0605/28-37-83 
VOLVO 440, 1995 r., 45 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, bez wypadku, oclony w całości w 1977 r., mało używa
ny, kompl. dokumentacja, stan idealny, - 25.000 zł lub zamienię 
na inny. Trzebnica, tel. 071/398-31-35, 0603/49-99-92 
VOLVO 440,1996 t ;  74 tys. km, 1800 ccm, niebieski metalic, 
ABS, SRS, - 21.500 zł. Gdańsk, tel. 060/30-72-622 
VOLVO 440, 1996 r., 98 tys. km, 1800 ccm, bordowy, klimaty
zacja, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 23.500 zł. Le
gnica, tel. 0601/33-39-92^
VOLVO 460 GL, 1993 r., 134 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, wspomaganie kier., wszystkie el. dodatki, centr. 
zamek + pilot, szyberdach, alarm, immobilizer, alum. felgi, we
lurowa tapicerka, RO + RDS, spoiler, zadbany, - 11.000 zł. Po
lkowice, tel. 076/845-64-74,0607/21-17-23 
VOLVO 740,1989 r., 180 tys. knf, 2300 ccm, benzyna, granato
wy, automatic, wspom. kierownicy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, podgrzewane fotele, alarm, centralny zamek, - 9.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0604/42-90-57
VOLVO 745 GLT, 1989 r., 290 tys. km, 2300 ccm, benzyna, zie-

VOLVO V40,1998 r., 58 tys. km, 1800 ccm, 18V, perłowoczar- 
* ny, skóra, klimatyzacja; ABS, 4 poduszki pów., śl. reguł, i pod
grzewane lusterka, el. otwierane szyby, RM z RDS, oclony, peł
na dokumentacja, • 47.000 zł. Mysłakowice, tel, 075/643-94-44. 
0502/55-90-51
VOLVO V40,1998 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TDi, śrebrny, pełne 
wyposażenie, - 38.000 zl. 3zlichtyngovita, tel. 065/549-26-11, 
0607/53-60-44
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 V40,1998 r., 1900 ccm, TD, zielony metalic, pełne wy
posażenie oprócz skóry, bez wypadku, nie eksploatowany w 
kraju, - 42.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-21-11,0502/61-50-75 
VOLVO OTO KOMBI, 1999 r., 43 tys. km, 2500 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, wszyst
kie el. dodatki, centr. zamek, alarm, immobilizer, w kraju 3 mie
siące, zadbany, kpi. dokumentacja, • 74.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-11-33
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0  AUTON • sprowadzamy cale 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 01029821

VW BORA, 1999 r., 37 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zfelony 
metalic, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, RM t  system 
nagłaśniający, bez wypadku, atrakc. wygląd, serwisowany, stan 
idealny, centr. zamek, immobilizer, hak, ABS, alarm, czujnik 
cofania, el. otw. szyby, wspomaganie, - 48.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0608/70-24-18
VW BORA, 1999 r., 38 tys. km, 2000 ccm, 115 KM, srebrny 
metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, komputer, klimatyzacja, 4 
el. otw. szyby, el. rec(. lusterka, drewno, radioodtwarzacz, ■alum-. 
felgi, c. zamek + pilot, 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., 28 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
klimatyzacja, ABS, wspom. kierownicy, 2x poduszka pow., centr. 
zamek z alarmem, RO Sony, I właściciel, kupiony w salonie w 
Polsce, oryg. lakier, stan idealny, - 56.300 zl. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 074/817-31-65 lub 0602/17-45-39 
VW BORA, 2000 r., 12 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor wiśniowy 
metalic, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne,- centr. zamek na pilo
ta, el. otw. szyby, wyświetlacz komputera, temperatury, spala
nia, alarm, autom, przyciemniane lusterka, - 61.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/811-24-83
VW BORA, 2000 r., 30 tys. km, 1400 ccm, ciemnoniebieski, 
kupiony w salonie, ABS, I właściciel, bez wypadku, 2 pod. po
wietrzne, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, el. otw. szyby, alarm 
+ pilot RM, - 42.500 zł. Legnica, tel. 0601/09-06-08 
VW BORA, 2000 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, ku
piony w salonie, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, alarm, • 50.000 
Zł. Wrocław, tel. 071/322-44-54,0600/54-38-41 
VW CORRADO, 1989 r., 80 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granato
wy, pełne wyposażenie el., alarm, ABS, katalizator, aluminiowe 
felgi, szeroki przedni zderzak, stan b. dobry, -16.000 zl lub za
mienię na busa (Forda Transita, Fiata Ducato, VW). Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-18-44 po godz. 20,0604/25-62-98 
VW CORRADO G-60,1989/90 r., 130 tys. km, 1800 ccm, turbo 
E, kolor czarna perła, ABS, czarna, skórzana tapicerka, el. reg.
1 podgrzewane fotele Recaro, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, obniżony, utwardzony, sportowy wy
dech, ciemne tylne szyby i światła, el. spoiler, wspom. kierow
nicy, RM + głośniki, -14.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-31-74, 
0501/44-98-61
-VW CORRADO G-60, 1990 r., 1800 ccm, czarny, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lu
sterka i spoiler, alum. felgi 205, skrzynia biegów Karmann, -
16.000 zł. Leszno, tel. 0605/63-56-45 
VW CORRADO, 1990 r„ 140 tys. km, 1800 ccm, turbo, 200 PS, 
ciemnografitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, ABS, spoiler na kla
pie, wspomaganie, atrakc. wygląd, - 18.500 zł. .Wtocław, tel. 
071/343-41-17,0605/62-55-47
VW CORRADO, 1990 r., 147 tys. km, 1800 ccm, G60, ciemny 
metalic, pełne wyposażenie elektr. reg., ABS, szyberdach, alarm, 
elektr. ustawiany spoiler, ciemne szyby i klosze reflektorów, 
sportowy ukł. wydech, -15.400 zł. Złotoryja, tel. 076/878-42-85, 
0501/60-77-39
VW CORRADO,1992 fi, 140 tys. km, 2000 ccm, ciemnografito
wy metalic, alum. felgi, alarm, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, spoiler tylnej klapy, sprowadzony 
w całości, stan b. dobry, - 20.000 żł. Bolesławiec, tel. 
0604/91-92-27
VW DERBY, 1977 r„ 1100 ccm, -1.100 zł. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-32-46
VW DERBY, 1978 r., 1100 ccm stan blacharki dobry, stan silni
ka b. dobry + drugie auto. silnik 900 ccm, kompl., zarejestrowa
ne, z urzędu celnego, RO * głośniki, oszczędne - 4.000 zł/2 
szt. Bukowice, gm. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 
0601/19-89-07

TOYOTA - SERWIS AUT JAPOŃSKICH WROCŁAW, ul. OKÓLNA 10, teł. 341-50-79, 0501 465-601,

TOYOTA CARINA II, 1991 r„ 127 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., centr. zamek * pilot el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alarm ♦ pilot reg. kierownica, szyberdach, 
welurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów Dan-Lock, RO, 
zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler + .stop*, -14.000 zł. Wro
cław, tel. 071/336-69-80
TOYOTA CARINA II, SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, wszystkie el. dodatki, RM, kpi. dokumentacja, atrakc. 
wygląd, stan techn. dobry, - 11.250 zł lub zamienię na tańszy. 
Wrocław, tel. 071/317-84-38,0601/05-79-11 
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 2000 ccm, diesel, szary metalic, 
wspomaganie, hak, -12.500 zl. Wtocław, tel. 071/367-00-41 
TOYOTA CARINA E^1992 r„ 165 tys. km, 2000 ccm, kola śliw
kowy, I właściciel, kupiony w salonie, klimatyzacja, wszystkie 
el. dodatki, ABS, alum. felgi, koła zimowe, hak, - 21.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-19-45,0608/45-31-85 
TOYOTA CARINA E, 1992 r., bordowy metalic, 5-drzwiowy, inst 
gazowa, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie elektr., weluro
wa tapicerka, nowe amortyzatory i sprzęgło, - 20.000 zł lub za
mienię na inny, do 15.000 zł. Lubin, tel: 0605/69-96-37, 
076/846-76-02
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
śliwkowy, pełne wyposażenie el., pilot ABS, garażowany •
18.500 zł lub zamienię na VW Passata diesla, 1996/97 r., Nis
sana Tenano II, Opla Fronterę 1995/96 r. (4x4), z dopłatą. Gło
gów, teł. 076/833-37-65,0604/81-01-55 
TOYOTA CARINA KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
GU, granatowa metalic, 4AFE, el. otw. szyby, lusterka, dach, 
centr. zamek ♦ alarm + pilot RO z RDS, kpi. kół zimowych i 
letnich, po wymianie świec, pasków, filtrów, przeglądy i serwis 
w ASO, - 24.900 zł lub zamienię na terenowy. Jelenia Góra, tel. 
075/755-70-59,0606/40-78-15
TOYOTA CARINA, 1993 r., 96 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, ABŚ, immo
bilizer, -17.000 zl. Nowa Sól, tel. 068/387-85-36 
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 1600 ccm, 105 tys. km, biała, ser
wisowana, stan bdb, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 0501/465-601 
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, - 20.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35, 
0604/14-74-57
TOYOTA CARINA, 1993 r., 129 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, autoalarm, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, - 18.000 zł 
lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/398-11-86,0601/92-13-70 
TOYOTACARINA E, 1993/96 r., 121 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
wiśniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, regulowana kierownica, garażowany, zadba
ny, -18.000 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-96-37 
TOYOTA CARINA, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, GU, niebie-

lakier, radio + pilot, stan idealny, - 11.500 zl. Kłodzko, tel. 
074/868-51-11,0605/42-49-73
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 200 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, elektr. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, oszczędny, atrak
cyjny wygląd - 7 800 zł lub zamienię na Opel Omega, chętnie 
kombi. Wiechlice k. Szprotawy, tel. 0604/91-16-22 
TOYOTA COROLLA, 1989 r„ 180 tys. km, 1800 ccm, brązowy 
metalic, szyberdach, radio Toyota, silnik w stanie b. dobrym, -
5.300 zł. Złotoryja, tel. 076/878-74-15 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1300 ccm,. benzyna, czerwony, 
kpi. dokumentacja, szyberdach, nowe amortyzatory i klocki ha
mulcowe, garażowany, atrakcyjny wygląd, - 6.900 zł. Kamieni
ca Nyska, tel. 077/431-73-46,0604/90-21-21 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1990 r., 240 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, biała, stan b. dobry, radio + 4 głośniki, konserwacja, bez 
wypadku, kompletna dokumentacja, 2 opony zimowe z felgami, 
3 światło .stop*, -12.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-98 wie
czorem, 0606/43-28-03
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 159 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
12V, srebrny metalic, liftback, nowe amortyzatory, tłumłk, olej, 
filtry, rozrząd i świece, po tuningu, atrakc. wygląd, - 10.900 zł 
lub zamienię na tańszy, może być z uszkodzonym silnikiem. 
Wałbrzych, tel. 074/666-28-22,0607/56-22-82 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 185 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, liftback, 110 KM, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, 
alarm, immobilizer, zadbany, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/347-12-41,071/344-34-76
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, 5-drzwiowy, kataliza
tor, zadbany, -10.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, niebiesko-szary meta
lic, z salonu, serwisowany, alarm, blokada skrzyni biegów, RO, 
komplet opon zimowych, ekonomizer, -11.500 zł. Poznań, tel. 
0602/30-54-06,061/812-38-00
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 120 tys. kni, 1300 ccm, wtrysk, 
szary metalic, immobilizer, radio z RDS i panelem, wersja HB, 
5-drzwiowy, zadbany, idealny lakier, stan techn. b. dobry, -
12.500 zl lub zamienię na nowszy. Chojnów, tel. 076/818-19-26 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1991 r., 169 tys. km, 1300 ccm, 
12V, szara metalic, szyberdach, 2 kpi. opon, RO ♦ RDS, nowy 
akumulator (gwarancja), hak, przegląd do 04.2002 r, • 11.200 
Zł. Opole, tel. 077/454-79-07
TOYOTA COROLLA XL, 1991 r., 114 tys. km, -11.500 zł. Wro
cław, tel. 071/362-78-59
TOYOTĄ COROLLA. 1992 r., 169 tys. km, 1300 ccm, 12 V, bia-

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 PREVIA MINIVAN, 1990 r., 2400 ccm, brązowy meta
lic, 8 miejsc siedzących, wspomaganie, 2 el. otw. szyberdachy,
c. zamek, alum. felgi, welur, przyciemniane i uchylne szyby, 
5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pełna dokumenta
cja, możliwość sprzedaży na raty, • 21.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
TOYOTA PREVIA, 1991 r., 185 tys. km, 2400 ccm, srebrny 
metalic, bogate wyposażenie, zarejestrowany jako ciężarowy 
uniwersalny lub 7-osobowy, 2 szyberdachy, relingi dachowe, 
hak, • 26.500 zł lub zamienię na tańszy, kombi. Rawicz, tel. 
065/545-17-22,0604/88-43-17
TOYOTA SUPRA, 1987 r:, 120 tys. km, 3000 ccm, turbo E ben
zyna sportowy, 2-drzwiowy, welurowa tapicerka, klimatyzacja, 
drzwi bezramkowe, lampy chowane, el. otwierane szyby,'im
mobilizer, aluminiowe felgi 16*, el. reguł, siedzenia, el. reguł, 
lusterka, - 14.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-02-26 po 
godz. 16
TOYOTA SUPRA, 1991 r., 270 tys. km, 3000 ccm, turbo, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, -
29.000 zl. Wtocław, tel. 0604/89-90-15 '
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 TERCEL, 1981 r., 1300 ccm, brązowy metalic, alum. 
felgi, automatic, zadbany, mało eksploatowany, - 3.000 zł. Świd
nica, tel. 074/853-72-76,0605/83-96-80 
TOYOTA YARIS, 1999 r., 12 tys. km, 1000 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, blokada skrzyni biegów, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 
071/384-03-34,0601/40-44-90

TRABAN T
TRABANT 601,1976 r., żółty, nowy lakier, instalacja 12V, stan 
dobry, - 550 zł. Świdnica, tel. 074/851-23-16 
TRABANT 601,1984 r., 600 ccm, zielony, w ciągłej eksploata
cji, zarejestrowany do 12.2001 r., stan dobry, - 700 zł. Lubin, 
tel. 076/846-96-69 po godz. 20

lony metalic, kombi, automatic, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, 
szyberdach, częściowo skóra, hak, krata dzieląca bagażnik, 
ogrzew. siedzenia, na białych tablicach • 7.000 zł. Niemcy, tel. 
0049/17-24-53-47-73 j
VOLVO 760, 1986 r., 183 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony 
metalic, 2 kpi. opon, peine wyposażenie oprócz skóry, lotka tyl
na, bez wypadku, manualna skrzynia biegów, stan b. dobry, -
11.500 zł. Wałbrzych, tei. 074/844-70-37,0604/57-90-63 
VOLVO 850,1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 20V, zielony meta
lic, airbag, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
reg. kierownica, radio, kpi. dokumentacja, - 29.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-74-08,0604/47-50-66
VOLVO 850 KOMBI, 1995 fi, 106 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
granatowy, wspomaganie kierownicy, ABS, szyberdach otw. el., 
centr. zamek, alarm, poduszki pow., stan b. dobry, • 42.700 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-16-60,0604/51-41-74 
VOLVO 850 KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, granatowy, 4 pod. po
wietrzne, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, relingi dachowe, halogeny, RM + 
CD, garażowany, zadbany, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-75-61
VOLVO 850 KOMBI, 1997 r. 140 tys. km, diesel, czerwony, kli
matyzacja, alum. felgi, spoiler, tempomat 4 pod. powietrzne, 
ABS, 140 KM, inne dodatki, - 39.500 zl ♦ cło. Wrocław, tel. 
071/354-23-26
VOLVO 940 GLE, 1991 r., 186 tys. km, 2000 ccm. 16V, 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. Wocław, tel. 373-68-34,0602/79-65-64 
VOLVO 945 KOMBI. 1994 fi, 122 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 

• beżowy, automatic, ABS, 2 pod. powietrzne, skórzana tapicer
ka, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, el. otw. szyby, szyber
dach, centr. zamek, dzielone tylne siedzenia, hak, ciemne szy
by, w kraju 2 miesiące, kpi. dokumentacja, - 28.000 zł. Świdni
ca,̂ tel. 074/853-51-13,0603/68-75-77'
VOLVO S40,1996 r., 1800 ccm, benzyna, zielony metaljc, kli
matyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot 3 x po
duszka powietrzna, RM Kenwood, stan b. dobry, - 38.000 zł. 
Wtocław, tel. 0600/28-82-79
VOLVO S40,1998 r., 64 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny, klima
tyzacja, ABS, wspomaganie kierownicy, 4 pod. powietrzne, im
mobilizer, centr. zamek, - 47.000 zł. Opole, tel. 0604/23-44-08 
VOLVÓ V40,1997 r., 91 tys. km, 2000 ccm, 16V, wtrysk, grana
towy metalic, pełne wyposażenie elektr., ABS, RM, skóra, kli
matyzacja, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, drewniane ele
menty, tempomat, oryginalna inst. gazowa, stan b. dobry, •
42.500 zł tub zamienję. Kalisz, tel. 062/765-30-47, 
0604/97-87-38

VW DERBY, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan dobry, 
- 2.300 zł. Głuszyca, tel. 074/845-68-73 wieczorem, 
0606/50-60-94
VW DERBY, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, kolor kremowy, - 2.200 
zł. Kraszewice, tel. 062/731-22-42 po godz. 20 
VW DERBY, 1978/92 r., 140 tys. km, 896 ccm, czerwony, stan 
dobry, blacharkado poprawek, progi, nowe opony, hak, prze
gląd do 04.2002r, cena - 1500 zł lub zamienię na Poloneza z 
instalacją gazową, • 1.500 zł. Lubań, teł. 075/721-69-39 po 20 
VW DERBY, 1979 r., 124 tys. km, 900 ccm, benzyna, zielopy, 
przegląd do 27.04.2002 r., dodatkowo głowica, teleskopy i inne 
części, -1.800 zł. Szprotawa, tel. 068/376-22-63 
VW DERBY, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, po remon
cie kapitalnym, stan b. dobry, • 3.400 zl. Prusice, tel. 
071/312-53-41,312-63-41
VW GARBUS, 1959 r., 1300 ccm, benzyna, fioletowy metalic, 
zarejestrowany, opłacony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -
2.500 żł lub zamienię na Fiata 126p. Rawicz, tel. 065/545-12-58 
VW GARBUS, 1962 r., 35 tys. km, 1200 ccm, benzyna, boxer, 
czerwony metalic, sportowa kierownica, alum. felgi, nowe opo
ny, stan techn. b. dobry, - 5.200 zl. Wtocław, tel. 0607/41-61-31 
VW GARBUS, 1965 r., 1300 cćm, boxer, czerwony, .na cho
dzie’ , w ciągłej eksploatacji, szyberdach, pólka wiklinowa z ta- 
bliczą znamionową (oryginał), wskaźnik paliwa, inst 12 V, stan 
dobry, do lakierowania, - 1.800 zł. Ostroszowice, gm. Dzierżo
niów, tel. 074/833-02-61 po godz. 20 
VW GARBUS, 1968 r., 1300 ccm, żółto-czarny, po remoncie 
silnika, ukl. hamulcowego i przedniego zawieszenia, nowa pod
łoga, - 4.200 zł (w cenę wliczony drugi VW Garbus na części). 
Bolesławiec, tel. 0601/98-33-52
VW GARBUS, 1968 r., 1300 ccm, niebieski metalic, poszerzo
ne błotniki, halogeny, po remoncie silnika i blacharki w 2000 r., 
lotnicze fotele przednie, pasy bezwł., stan dobry. • 2.800 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-12-35,0605/82-60-86 
VW GARBUS 1303,1968 r., 1300 ccm, AB, turkusowy, chromo
wane progi, skórzana kierownica, dodatkowe zegary, fotele VW 
Scirocco, nakładki na pedały, komplet kół zimowych ♦ dużo 
sprawnych części, • 5.000 zł. Opole, tel. 077/456-57-04, 
0601/40-16-87
VW GARBUS, 1968/80 r., 1500 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika, po lakierowaniu, szerokie oryg. felgi, RO, pasy bezwl., 
kubełkowe fotele, - 6.500 zł. Wtocław, tel. 071/316-83-20 po 
godz. 18,0606/64-95-01
VW GARBUS, 1970 r., 1300 ccm, różowy, • 2.000 zł. Jedlina 
Zdrój, tel. 074/845-52-80
VW GARBUS, 1970 r., 1 tys. km, 1300 ccm, czerwony, po re
moncie kapitalnym silnik, pełny chrom silnika i polerowane 
aluminium, podświetlany, tylna klapa z pleksy, biała skóra ze
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silnikiem, po remoncie kapitalnym nadwozia, drewniane i chro
mowane dodatki, welurowa tapicerka, amerykańskie kierun
kowskazy, - 9.300 zl. Krapkowice, tel. 077/466-41 -94 
VW GARBUS, 1971 r., 350 tys. km, 1300 ccm, czarny, stan 
dobry, - 5.500 zł., tel. 0603/03-19-31 
VW GARBUS, 1972 r., błękitny metalic, wersja brazylijska, po
szerzony, lotnicze fotele, oryginalne radio, - 3.800 zl lub za
mienię na inny. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie* tel. 
0605/76-23-80
VW GARBUS, 1973-r., 1303 ccm, zielony metalic, po remon
cie kapitalnym, atrakc. wygląd, zniżki w OC, stan idealny, •
7.500 zł. Legnica, tel. 076/722-40-02 : 1 ;i
VW GARBUS LS, 1973 'r., 1600 ccm, granatowy metalic, po 
odbudowie w 2001 r., bez korozji (spawania), panoramiczna 
szyba, nowy lakier, wnętrze (biała podsufitka, niebieskie fote
le), chromy, stan idealny * drugi kompletny pa części, stan b. 
dobry, • 10.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-86-05 
VW GARBUS 1303,1973/33 r., 1200 ccm, morski metalic, ulgi 
w opłatach, w ciągłej eksploatacji, garażowany, nowe opony, 
hamulce, silnik sprowadzony z Niemiec + części, - 5.500 zł. 
Krosno Odrz., tel. 0502/60-80-02 - *
VW GARBUS, 1974 r,,;1300 ccm, turkusowy, wersja brazylij
ska, • 4.900 zł. Pogwizdów,vgm. Paszowice, tel. 076/870-16-19 
VW GARBUS, 1974 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie bla
charki, nowa podłoga i progi, nowy lakier, zadbany, stan b. 
dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0501/16-93-32 
VW GOLF LX, 1976 r., 1100 ctm, biały, stan idealny, spoiler, 
lampy przednie (4 szt.), model przejściowy, właściciel niepa
lący, - 3.300 zł. Bolesławiec, teł. 0602/89-71-64 
VW GOLF, 1976 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, poma
rańczowy, przegląd do 04.2002 r., 5-drzwiowy, stan dobry, -
1.800 zł. Lubin, tel. 076/847-27-73 
VW GOLF, 1977 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwiowy, 
szyberdach, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, -1.900 zł 
lub zamienię na inny, może być po wypadku. Środa Śląska, 
tel. 071/795-11-42,0605/39-98-87 
VW GOLF I, 1977 r., 1100 ccm, kolor morski, stan dobry, -
1.900 zł lu t zamienię na Fiata 126p. Wałbrzych, tel. 
074/847-32-99
VW GOLF, 1977 r., 1100 ccm, czarny, alum. felgi, 5-biegowy, 
szyberdach, nowa deska rozdz., sportowy tłumik, hak, szero
kie lampy z tyłu, 4 reflektory, amortyzatory gazowe, szachow
nica na masce, - 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p po 1990 
r.. Wrocław, tel. .0608/77-55-96
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, silnik-z 1985 
r., 3-drzwiowy, techn. sprawny, szyberdach, hak, halogeny, etan 
średni, -1.000 zł lub zamienię na sprzęt RTV albo przyczepę 
bagażową, lawetę. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
VW GOLF, 1978 r., 100 tys. km, 1085 ccm, pomarańczowy, 
stan dobry, - 1.500 zl. Niegosławice, tel. 068/378-18-79 po 
godz. 15
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel, szary metalic, 5-drzwio
wy, 4-biegowy, szyberdach, alum. felgi, po remoncie blachar
ki, przyciemniane szyby, stan dobry, • 3.300 zł. Poniec, tel. 
065/573-12-65
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, czarny, szyberdach, przegląd 
ważny do 11.2001r, stan dobry, -1.500 zł lub zamienię, może 
być na motocykl. Wrocław, tel. 361-97-91,0603/62-35-35 
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, benzyna, biały, ciemne szyby 
tylne, I właściciel w kraju, po lakierowaniu, alum. felgi, stan b. 
dobry, - 3.400 zł. Zielona Góra, tel. 0607/20-09-50, 
0607/74-59-93
VW GOLF I, 1978/79 r., 1100 ccm, E+gaz, czerwony, roczna 
instalacja gazowa, 3-drzwiowy, wymieniony silnik, po częścio
wym remoncie blacharki, opony zimowe, - 2.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/332-34-86 wieczorem
VW GOLF, 1979 r., zielony, po kapitalnym remoncie silnika, 
nowe przednie zawieszenie, - 5.500 zł. Kobierzyce, woj. wro
cławskie, tel. 0603/38-50-27
VW GOLF, 1979 r.; 1500 ccm, diesel, niebieski, 2-drzwiowy, 
po remoncie blacharki, ciemne tylne szyby/światła tylne, kon
sola VW Golfa II, - 3.800 zf lub zamienię na Forda Escorta, 
1982 r„ 1.3 E. Brzeg, tel.'077/416-23-90 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm centr. zamek, alarm, szyber
dach, inst. gazów?, - 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 6608/16-25-62 
VW GOLF I, 1979 r., 95 tys. km, 1100 ćcm, ciemny metalic, 
srebrne zegary, ciemne szyby, duże lampy, szerokie zderza
ki, nakładki na progach i nadkolach, konsola golfa II, atrakc. 
wygląd, - 3.200 zł. Kowary, tel. 075/718-32-32,075/761-43-88 
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, biały, zielone szyby, oryg. spo
ilery, garażowany, wszystkie dodatki w kolorze nadwozia, sze
rokie lampy z tyłu/podwójne lampy z przodu, opłacony, ak
tualny przegląd, zadbany, stan b. dobry, - 2.200 zł. Miękinia, 
tel. 071/317-83-02,0603/59-52-41 
yW GOLF-l, 1979 r/, diesel 4-drzwiowy, hak, - 3.500 zł lub 
zamienię. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28 
VW GOLF, 1979 r., 170 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-biegowy, po remoncie kapitalnym blacharki, serwo, stan 
b. dobry, -1.800 zł. Radków, tel. 074/871-30-18 
VW GOLF GTI, 1979 rM 1600 ccm, bordowy, przegląd do
03.2002 r, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-40-48 
VW GOLF 1,1979 r., 450 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, po remoncie kapitalnym blćfcharki i lakierowaniu, silnik w 
b. dobrym stanie, do uzbrojenia wnętrze pojazdu, - 2.800 zl 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/842-35-22 
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, za
dbany, po remoncie blacharki, stan silnika dobry, • 3.300 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-22-47_
VW GOLF I, 1979 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, - 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/302-76-12
VW GOLF 1,1979 r., 1500 ccm, benzyną, czerwony, wymie
nione progi, nowy układ zapłonowy i hamulcowy, RM, stan 
techn. dobry, - 3.500 zf. Wrocław, tel. 071/785-99-57, 
0608/34-97-92
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccni, czerwony, do remontu silniką 
i blacharki, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, pilnie, -1.550 
zł. Gubin, tel. 068/359-67-53
VW GOLF I, 1980 r., 1500 ccm, diesel, zielony metalic,
2-drzwiowy, alum. felgi, hak, szyberdach, 5-biegowy, ciemne 
szyby, stan b. dobry, nowe sprzęgło, linka sprzęgła, hamulce 
i opony, - 3.900 zł. Pieńsk, tel. 075/771-76-60
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel,'czerwony, po remoncie 
silnika i blacharki, 3-drzwiowy, stan b. dobry, • 4.500 zł. Rud
na k. Lubina, tel.'0606/87-68-72 
VW GOLF 1,1980/81 r., 25 tys. km, kolor wiśniowy, po remon
cie kapitalnym silnika, nowa pompa, centr. zamek, alarm, 5-bie- 
gowy, - 3.600 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/854-27*75 po 
godz. 19,0607/52-52-19
VW GOLF, 1981 r., 1100 ccm, czerwony, model przejściowy, 
kpi. dokumentacja, RM, szyberdach, garażowany, po wymia
nie amortyzatorów, hamulców, stan blacharki i silnika idealny, 
- 4.500 zi., tel. 074/871-66-76 po godz. 16 
VW GOLF, 1981 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, hak + drugi VW Golf II, 3-drzwiowy,
1.8 E, 4-biegowy, • 7.500 zł lub zamienię na VW Golfa II die
sel, 5-drzwiowy. Kołczyn, tel. 0501/52-81-61 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, stan do
bry, nowy akumulator i amortyzatory (gwarancja), szyberdach,
3-drzwiowy, model przejściowy, dodatkowe światło .stop*, 
alum. felgi + felgi stalowe, dużo części, • 3.500 zl. Szprotawa, 
tel. 0608/35-40-22,068/376-42-22
VW GOLF 1,1981 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
alum. felgi, szyberdach, RO, • 4.000 zl. Kamień, gm. Długołę
ka, tel. 071/315-26-43
VW GOLF, 1981 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, stan silnika - stan b. dobry, zareje
strowany, przegląd do 02.2002 r, - 3.600 zł. Legnica, tel. 
076/887-18-04,0608/83-32-22
VW GOLF, 1981 r., 1300 ccm, niebieski, po lakierowniu w
04.2001 r., przegląd do 04.2002 r., alarm i 2 piloty, oznakowa
ny, szerokie zderzaki, obrotomierz, dodatkowe zegary, szy
berdach, reg. lusterka, RO, przyciemnione tylne szyby z żalu
zją, plastikowe nakładki na błotnikach, • 4.200 zl. Lubin, tel. 
0600/38-75-65
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwiowy, 
szyberdach, ROm, szerokie lampy tylne, • 3.700 zł. Lubin, tel. 
076/847-62-83
VW GOLF I, 1981 r., 1600 ccm. diesel, niebieski metalic, po 
remoncie blacharki, nowy ukl. hamulcowy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, garażowany, - 4.500 zl. Rozdrażew, tel. 
0609/28-38-49,062/722-14-60 
VW GOLF I, 1981 r„ 1600 ccm, diesel, beżowy, - 3.500 zł. 
Ścinawka Dolna, gm. Radków, tel. 074/871-52-76 .
VW GOLF I, GTI, 1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm, kolor konia- 
kowy metalic, po diagnostyce silnika, model przejściowy, spor

towe zawieszenie I tłumik, po przeglądzie, RM, - 4.200 zł. Wro
cław, tel. 0608/17-39-21
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, ciemnoniebieski, stan 
silnika b. dobry, stan ogólny dobry, po remoncie blacharki w 
2000 r., 3-drzwiowy, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/342-70-75, 
0502/12-38-25
VW GOLF 1,1981 r., 1100 ccm; granatowy, 5-drzwiowy, - 3.600 
zł. Wschowa, tel. "065/540-42-42
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, model przej
ściowy, po lakierowniu, opłacony, zarejestrowany, stan silnika 
i blacharki b. dobry, - 4.500 zł. Żarów, tel. ̂ 074/857-05-48, 
0605/40-21-64
VW GOLF GLD, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwono-wi- 
śniowy, 3-drzwiowy, szeroki* zderzaki z przodu, 5-biegowy, 
hak, radioodtwarzacz z RDS, zadbany, - 4.500 Zl. Bolesławiec, 
tel. 0604/18-57-34 : ’ • '
VW GOLF 1,1982 r., 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, szyberdach, zarejestrowany w kraju, ubezpieczony, -
2.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/80-97-95 
VW GOLF ł, 1982 r., 1600'ccm, diesel, beżowy, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, hak, ekonomiczny, stan b. dobry, - 4.700 zł. Legni
ca, tel.-076/723-05-36
VW GOLF, 1982 f.;11100 ćcm, benzyna stan b dobry, - 4.800 
zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF, 1982 r., 14500 ćcm, diesel, zielony, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, nowe amortyzatory, nowe opony, zadbany, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, - 4.500 zl. Strzegom, tel. 
074/855.-73-03,0601/45-49-92 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie bla
charki, po remoncie silnika, nowy układ hamulcowy i świece, 
hak, RO, zadbany, garażowany, oszczędny, przegląd do
10.2001 r., stan b. dobry, - 4.850 zł. Sułów, woj. wrocławskie, 
tel. 0604/25-55-75
VW GOLF, 1982 r., 220 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, po remoncie blacharki i zawieszenia, alu
miniowe felgi, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 3.700 zl. 
Wrocław, tel. 071/332-74-90
VW GOLF, 1982 r., 157 tys. km, 1100 ccm, ciemnozielony, 
5-drzwiowy, po remoncie silnika, nowy lakier, garażowany, 
atrakc. wygląd, b. dużo nowych części, * 5.000 zi. Wrocław, 
tel. 0605/21-23^63
VW GOLF 1,1982 r., 1100 ccm bez przeglądu, -1.400 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0600/85-35-79 
VW GOLF I, 1982/83 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, model przejściowy, oryg. szyberdach, hak, welurowa ta
picerka jasna, RM, oryg. lakier, 5-drzwiowy, stan idealny, -
5.400 zl. Świdnica, tel. 0603/56-54-46 
VW GOLF I, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, oryg. lakier, -5.300 zł. Prusice, tel. 071/312-53-41, 
.071/312-63-41
VW GOLF I, 1983 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, podwójne przednie lampy, szyberdach, stan techn. 
b. dobry, - 4.300 zł lub zamienię. Wolsztyn, tel. 068/384-38-61, 
0602/64-04-93
VW GOLF i, 1983 r., 67 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony, 
stan idealny, na białych tablicach, - 1.400 zł: Zielona Góra, 
tel. 068/326-63-62
VW GOLF, 1983 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna stan b. 
dobry, atrakcyjny wygląd, spoilery, sportowy wydech, na bia
łych tablicach - 1.200 DEM. Jelenia Góra, tel. 0607/27-88-42 
VW GOLF GX, 1983 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, oryg. lakier, sprowadzony 
w całości, kubełkowe fotele, nowe opony i akumulator, RM, 
zadbany, stan b. dobry, • 5.500 zł. Paczków, tel. 077/431 -72-10 
VW GOLF, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, zielony, 3-drzwiowy, 
nowe amortyzatory, zadbany, stan dobry, • 4.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-65-38, 0600/43-03-02 
VW GOLF 1,1983 r„ 1800 ccm, benzyna, czerwony, w ciągłej 
eksploatacji, stan techn. dobry, • 4.200 zl lub zamienię na inny,
4-drzwiowy. Wrocław, tel. 071/350t03-87
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach, • 2.100 zl. Lubin, tel. 0607/04-26-80 
VW GOLF li, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, szyber
dach, 5-drzwiowy, podwójne lampy przednie, sprowadzony w 
całości, bez korozji, stan b. dobry, - 6.800 zł. Radwanice k. 
Wrocławia, tel. 071/311-70-45, 311-71-96 
VW GOLF 11,1984 r., 170 tys. km, 1800 ccm, niebieski meta
lic, alum. felgi 15' - szeroki rant, sportowe zawieszenie, fotele 
kubełkowe, białe zegary, sportowa kierownica, szerokie zde
rzaki, RM Panasonic + głośniki, sportowy tłumik, • 8.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-62-08,0502/30-87-75 
VW GOLF II, 1984 r., 202 tys. km, 1600 ccmr diesel, niebie
ski, centr. zamek + pilot, 5-drzwiowy, alum. felgi, nowe amor
tyzatory, • 7.500 zł. Wrocław, tel: 0501/24-62-65 
VW GOLF II, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, zloty metalic, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, szerokie zderzaki, ciemne 
szyby, RO Kenwood, atrakc. wygląd, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0504/90-59-36
VW GOLF II, 1985 r., 192 tys. km, 1300 ccm,benzyna, biały,
3-drzwiowy, po wymianie klocków hamulcowych i przekładni 
kierowniczej, stan b. dobry, przegląd do 21.03.2002 r, - 6.500 
zł. Jawor, tel. 076/870-02-71 prosić Marcina 
VW GOLF II, 1985 r., 140 tys. km, 1600 ccm, grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, instalacja gazowa, zbiornik w miejsce koła za
pasowego, zadbany, radio, alarm, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-05-14,0501/95-76-59
VW GOLF II, 1985 r., 130 tys. km, 1300 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, instalacja gazowa, szyberdach, alarm, hak 
holowniczy, oryginalny lakier, garażowany, stan b. dobry, -
7.600 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78 
VW GOLF GTI II, 1985 r., 79 tys. km, 1800 ccm. czerwony, 
kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie, alum. felgi, szyber
dach, zadbany, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0609/36-92-96

VW GOLF II, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
hak, halogeny;3-drzwiowy, zadbany, garażowany, konserwo
wany, RM, stan b. dobry, - 8.200 zl. Mieroszów, teł. 
074/845-88-74
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan b. dobry, 
5-biegowy, szyberdach, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, - 8.200 zl. Rawicz, tel. 065/545-16-42, 0602/79-04-72 
VW GOLF II, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, turbo D, grana
towy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, 4 reflektory z przodu, stan 
b. dobry, - 7.800 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
VW GOLF, 1986 r., 1300 ccm, srebrny metalic, sprowadzony 
w całości, 5-biegowy, alarm * pilot, kpi. dokumentacja, gara
żowany, stan techn. b. dobry, - 6.800 zł. Brzeg, tel. 
077/411-49-07,0608/47-24-98 
VW GOLF II, 1986 r., 1600ccm, diesel, biały, hak, kpi. doku
mentacja, techn. sprawny/zadbany, sprowadzony w całości, •
8.000 zl. Brzeg Opolski, tel. 077/411-71-56, 0602/18-21-80 
VW GOLF II, 1986 r. 5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tabli
cach, stan b. dobry, - 3.000 zł. Czepielowice, tel. 077/415-97-43 
VW GOLF, 1986 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary me
talic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, nowe amortyzatory (wszystkie), 
nowy akumulator (gwarancja), - 7.000 zł. Opatów, gm. Lęka 
Opatowska, woj. kaliskie, tel. 0607/34-68-58 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, - 9.300 zł. Prusice, tel. 
071/312-53-41,312-63-41
VW GOLF II, 1986 r., 82 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
hak, 3-drzwiowy, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 7.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-83-05
VW GOLF II, 1986 r., 1200 ccm, beżowy, na białych tablicach, 
stan dobry • 990 DEM. Wocław, tel. 071/346-60-84 
VW GOLF, 1986 r., 170 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, stan b. dobry, klimatyzacja, 3-drzwiowy, RO 
z panelem, 5-biegowy, garażowany, - 5.700 zl. Wrocław, tel.
783-67-54,0601/56-30-58
VW GOLF, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, kolor morski, atrakc. 
wygląd, hak, nowe amortyzatory, sprężyny, zakonserwowany, 
nadkola, RM, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-63-33 
VW GOLF II, 1986 r., 110 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 900 
DM. Wrocław, tel. 0602/29-98-87 
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 5-drzwio

wy, 4-biegdwy, szyberdach - 950 DEM. Zgorzelec, tel. O  
0604/49-93-59,0607/48-80-53 •...
VW GOLF II, 1986/87 r„ 172 tys. km, 1800 ccm, 16V,'GTi, 
kolor grafitowy metalic, 139. KM, 3;drzwiowy, ospoilerowany, 
alum. felgi, kubełkowe fotele, ciemne szyby, komputer, RO, 
sportowy wygląd, stan* dobty, możliwość rat, • 9.000 zł lub 
zamienię. Bogatynia, woj. jeleniogórskie, teł. 0605/73-37-07 
VW GOLF II, 1986/92 r., 177 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, felgi aluminiowe, RO, hak, po wymianie 
amortyzatorów, akumulatora, pasków, przegubów, oleju, prze
gląd do 03.02, r 9.000 zł lub zamienię na VW Golfa III, 1,9 D,
Ford Mondeo 1.8D . Polkowice, tel. 076/749-90-27, 
0502/29-15-81
VW GOLF II, 1987 r., 193 tys. km, 1800 ccm,tenzyna, wtrysk, 
granatowy metalic, garażowany, zadbany, obrotomierz, kom
puter, katalizator, 5-biegowy, szyberdach, przegląd do 05.2002 
r., nowe amortyzatory i ukl. wydechowy, 115 KM, - 8.500 zł.
Kąty Wrocławskie, teł. 071/316-61-84 
9  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordo

wy, inst. gazowa, • 7.400 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025631

VW GOLF. 1987 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, wersja sportowa, 3-drzwiowy, alum. felgi, opony szerokie, 
komputer, radio Blaupunkt, stan dobry, bez korozji, - 8.400 zł. 
Białawy, tel. 071/389-05-87 ■><
VW GOLF GTI, 1987 r., 1800 ccm, 16V, DOHC, złoty metalic, 
alum. felgi z rantem ♦ kpi. felg stalowych, el. otw. szyby, obni
żony, szyberdach, sportowa kierownica, białe zegary, zderza
ki, lusterka w kolorze nadwozia, alum. pedały, alarm * pilot, 
klapa tylna D&W, atrakc. wygląd, - 10.000 zi lub zamienię, 
może być uszkodzony. Głuszyca, tel. 074/845-99-19 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, 4-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, - 2.300 DEM. Go- 
duszyn, woj. jeleniogórskie, tei. 0609/63-96-19 
VW GOLF CABRIO, 1987 r., 230 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, - 10.000 zł. Jawor, tel. 0601/76-66-79 
VW GOLF, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, TD, granatowy, 
5-drzwiowy, szyberdach, hak, 5-biegowy, alum. felgi, w cią
głej eksploatacji, - 6.000 zł lub zamienię z dopłatą na busa.
Jedlina Zdrój, tel. 0603/75-40-39
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VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, ospoile
rowany, obniżony, poszerzony, atrakc. wygląd, - 8.500 zł. Lesz
no, tel. 0600/61-81-64
VW GOLF, 1987 r, 1600 ccm, diesel, złoty metalic, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, I właściciel, stan b. dobry, • 9.900 zł. Prusice, 
tel. 071/312-54-33
VW GOLF II GTD, 1987/88 r., 1600 ccm, srebrny metalic,
3-drzwiowy, szybęrdach, obrotomierz, 4 reflektory, koła 14', 
szerokie nadkola, zagłówki, aluminiowe felgi,- amortyzatory i 
opony na gwarancji, pełna dokumentacja, zadbany, stan b. 
dobry, - 10.200 zł lub zamienię na inny samochód. Opole, tel. 
077/442-82-13 po godz. 20,0604/82-59-12 
VW GOLF II, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
kompl. dokumentacja, RM, zadbany; stan techn. b. dobry, -
7.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-19-39,0503/76-13-80 
VW GOLF, 1987/88 r., 207 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, oryg. szyberadch i RM, po wymianie tarcz, kloc
ków i szczęk hamulcowych, teleskopy (gwarancja), odcięcie 
zapłonu, dodatkowe światło stopu, szyby bez trójkątów, sze
rokie listwy, sprowadzony w całości, nie składak, - 9.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-65-52
VW GOLF II, 1987/88 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, podwójne światła z przodu, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan 
dobry, - 6.800 zł. Wtocław, tel. 071/789-31-21 po godz. 16, 
0502/84-72-88
VW GOLF, 1987/95 r„ 1300 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, alum. felgi, ciemne szyby i lampy, • 7.700 zł. 
Białawy, gm. Siedlisko, tel. 068/388-31 
VW GOLF, 1987/97 r.; 230 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny, 3-drzwiowy, I właściciel w kraju, RM, zadbany, stan tećhn.

dobry, - 8.500 zł., tel. 071/351-05-97 w godz. 8-17, 
0502/08-05-52
VW GOLF GT, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny metalic, stan 
techniczny b. dobry, atrakc. wygląd, garażowany, szerokie zde
rzaki, centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka, welurowa tapicer
ka, alum. felgi 15' (gwiazdy), z pełną dokumentacją; nowy aku
mulator, - 9.500 zł. Dzierżoniów, tei. 0607/54-24-48 
VW GOLF li, 1988 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, stan ideal
ny, - 9.500 zł. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
VW GOLF, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, turbo D, szary 
metalic, szyberdach, centr. zamek, alarm, - 9.900 zi lub za- 

. mienię. Paczków, tel. 077/431-78-88, 431-75-08 
• VW GOLF II, 1988 r., 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, hak, szyberdach, RO Kenwood, *1; otw. szyby, szerokie 
zderzaki w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kubeł
kowe fotele, szerokie listwy boczne, stan silnika b. dobry, stan 
nadwozia średni, obniżony, stalowe felgi od VW Golfa III, -
10.200 zł. Skoroszyce k. Nysy, tel. 077/431-84-33, 
0605/12-88-17
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VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, na białych tablicach • 
900 DEM. Gub in, te l. 0503/98-81-94, 
0600/59-13-33 87026001

VW GOLF II', 1988 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy me
talic, 5-biegowy, 5-drzWiowy, katalizator, szyberdach, listwy 
boczne, plastikowe nadkola, sportowy ukł. wydechowy, gara
żowany, nowe klocki ham., reguł. wys. mocowania pasów, stan 
b. dobry, - 8.500 zl. Brenno, tel. 065/549-41 -50 
VW GOLF, 1988 r., 146 tys. km; 1300 ccm, wtrysk, czarny, -
7.500 zł. Nowa Kuźnia, tel. 076/831-15-96 
VW GOLF II, 1988 r., 260 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, bez wypadku, reg. wys. pasów, zimowe opo
ny, - 8.500 zł lub zamienię na inny, najchętniej diesel, do 5.000 
zł. Oława. tel. 071/313-98-73,0601/14-88-69 
VW GOLF II, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, turbo D, grana
towy, 3-drzwiowy, RO. zadbany, -11.400 zł. Piława Górna, tel. 
074/837-19-76
VW GOLF, 1988 r, 130 tys. km. 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, fotele kubełkowe  ̂ alum. felgi, szerokie zde
rzaki, • 10.500 zl. Wierzbowa, gm. Gromadka, tel. 
076/817-30-30
VW GOLF II, GTI, 1988 r., 138 tys. km, 1800 ccm, czarny me
talic, 4 lampy, szerokie zderzaki, komputer, kubełkowe fotele, 
5-biegowy, kpi. dokumentacja, udokumentowane pochodze
nie i przebieg, zadbany, atrakc. wygląd, - 8.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-42-99
VW GOLF II, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, różo
wy, 3-drzwiowy,, radio, szyberdach, zadbany, garażowany, w 
kraju od 97 r, przegląd do 04.2002 r, kpi. dokumentacja, stan 
nadwozia i silnika b. dobry. Złotoryja, tel. 076/878-59-5^ 
0606/87-21-57
VW GOLF, 1988/89 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
ciemny metalic, stan idealny, na białych tablicach, - 2.450 zł. 
Polkowice, tel. 0501/43-05-27
VW GOLF, 1988/89 r , 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
zadbany, garażowany, pełny wtrysk, 5-biegowy, stan idealny,
- 9.400 zl lub zamienię na inny samochód. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-46-78,0600/19-76-82 
VW GOLF GTI, 1989 r„ 176 tys. km, 1800 ccm, 16V, fioletowy 
metalic, 130 KM. bogate wyposażenie, - 11.200 zł. Głubczy
ce, tel. 0602/25-21-64
VW GOLF II, 1989 r., 125 tys. km, 1600 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, szyberdach, opony 14*/185/65, - 7.700 zł. Legnica, tel. 
0605/69-34-92
VW GOLF, 1989 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, 
szyberdach, 4x4, sonda, katalizator, kubełkowe fotele, RO, za
główki (x4), - 10.800 zł. Roztoka, gm. Dobromierz, tel. 
074/850-92-83
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, szyberdach, 
obrotomierz, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny 
soczewkowe, lampy tylne czerwono-czarne, radio * 4 głośni
ki, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-47-00 
VW GOLF II, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo- 
ny. 3-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, alarm, bez 
korozji, zadbany, nowe 2 opony, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-73-15,0501/25-05-96
0  VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, diesel, czerwo- , 

ny, 2-drzwiowy, na białych tablicach • 1.500 
DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94, 0600/59-13-33 
87025991

VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, czerwońy, stan b. dobry, RM, 
hamulce tarczowe z tyłu, 2-drzwiowy, - 10.800 zł. Lubin, tel. 
076/841-21-56,0601/42-28-18
VW GOLFJ), 1989 r., 1600-ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio- 
wy, RO. I właściciel, bezwypadku, 5=biegowy, stan b. dobry, -
9.900 zł. Bolesławiec, tel. 0502/20-66-10 
VW GOLF II, 1989' r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana
towy, alarm, stan b. dobry, - 9.700 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-24-50
VW GOLF, 1989 r.. 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, - 7.500 
zł. Kępno, tel. 062/782-32-75,0601/78-44-52 
VW GOLF, 1989 r„ 156 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, alarm, sprowadzony w ca
łości, - 8.900 zł. Kłodzko, tel. 074/868-95-89, 867-44-28 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, RM, za
dbany, 5-biegowy, stan b. dobry, - 8.500 zł. Lubin, tel. 
076/841-21-56,0601/42-28-18
VW GOLF li, 1989 r., 1300 ccm, szary metalic, RM, nowe opony
1 akumulator, 5-drzwiowy, I właściciel, konserwacja, zadbany, 
atrakcyjny wygląd, • 11.500 zł lub zamienię na VW Passata. 
Paczków, tel. 0608/12-98-49
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, alarm, szyberdach, katalizator, sprowadzony w ca
łości, - 9.500 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 077/436-14-54 
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, 5-biegówy, kpi. dokumentacja, cen
tralny zamek, alarm; alum- felgi 14* * kpi. felg stalowych z 

‘ oponami zimowymi, RM, reg. fotel kierowcy, szerokie zderza
ki, 4 lampy przednie, lampy tylne przyciemniane, - 9.900 zł. 
Struga, gm. Wałbrzych, tel. 0603/52-09-39 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, biały, automatic, wspomaga
nie, dużo nowych części, -10.500 zl. Wrocław, tel. 322-43-52 
VW GOLF II, 1989/90 r., 166 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan b. dobry, alarm, udokum. pochodzenie, 
nowe amortyzatory, tłumiki, klocki, szczęki, szerokie zderza
ki, alum. felgi 15', koła zimowe, obniżony, RQ Pioneer, -13.000 
zl. Głuszyca, tel. 074/845-65-08 
VW GOLF, 1989/90 r., 1800 ccm, stalowy metalic, wspoma
ganie, szyberdach, ciemne lampy, białe kierunkowskazy, spro
wadzony w całości, 5-drzwiowy, -11.000 zł. Sobótka, tel. 
071/390-33-00,071/346-15-01
VW GOLF GT, 1989/90 r., 1800 ccm, granatowy metalic, szy
berdach, komputer, 4 światła z przodu, stan b. dobry, przy
ciemniane tylne szyby, RM, - 10.500 zł. Świba, gm. Kępno, 
tel. 0607/23-83-80
VW GOLF II GTI, 1989/90 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, - 11.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/76-88-11
VW GOLF I), 1989/90 r., 140 tys. km, 1300,ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, oryginalny szyberdach, alarm, za
dbany, nowe opony, aktualny przegląd, stan b. dobry, • 8.600 
zł. 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 II, 1989/96 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kola 14*, - 8.500 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-85-44
VW GOLF II, 1990 r., 180 tys. km, 1300 ccm, MPI, biały,
4-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, * koła zi
mowe, - 11.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/830-18-80
O  VW GOLF II GTI, 1990 r., 1800 ccm, kolor grafi

towy metalic, wyprodukowany w grudniu, stan 
techn. b. dobry, dokumentacja napraw, sprowa
dzony w całości, szyberdach, alum. felgi BBS, •
10.500 zł. Wrocław, te l. 071/780-59-14 w 
godz. 10-17, 0601/82-36-82 81012831

VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm, biały, szyberdach, 5-biego
wy, stan b. dobry, zarejestrowany, na białych tablicach -1.000 
DEM. Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52 
VW GOLF GT SPECJAŁ, 1990 r., 105 tys. km, 1800 ccm, zie
lony metalic, szyberdach, komputer, -10.300 zł. Gostyń, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/72-56-22 
VW GOLF II, 1990 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny,
5-drzwiowy, stan b. dobry, po lakierowaniu, odcięcie zapłonu, 
bez wypadku, w kraju od 8 lat, 5-biegowy, hak, RM z panelem 
♦ szyberdach, - 12.500 zl. Karpacz, tel. 075/761-98-29

VW GOLF II, 1990 r., 145tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, komputer, centr. zamek, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, 
-12.000 zł. Lubin, tel. 0601/18-57-00 
VW GOLF Ili 1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, sprowadzony w całości, wersja amerykańska, garażowa
ny, radioodtwarzacz, stan dobry, r 12.000 zł. Mirsk, tel. 
075/781-76-00
VW GOLF ii, 1990 r., 184 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, centralny zamek, zadbany, 
garażowany, *-13.200 zł. Oława, tel. 0600/39r71-75 
VW GO^F 11, -1990 r., 140 tys. km,1505 ccrrr, benzyna, szary 
metalic, 53łrzWlowy, wtrysk, katalizator, 5-biegowy, reg. reflek
tory, sprowadżfrny w całości, udokum. pochodzenie, -11.500 
zł. Prudnik, teł. 077/436?83-58 .. .
VW GOLF ll, 1990 r., 1600 ccrp, czarny metalic, szyberdach, 
po wymianie wydechu, alarm, dodatkowe światło .stop*, przy
ciemniane tylnejampy, w kraju od 5 lat, stan b. dobry, -12.500 
zł.. Świdnica, tel. 0608/75-1 5*93
VW GOLF II, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, 4 lampy, wspomaga
nie, radio,-alarm, felgi aluminiowe i stalowe, lampy tylne"przy- 
ciemnione, 5-biegowy, stan dobry, -J11.000 zj. Wałbrzych, tel. 
0603/80-64-37,074/847-74-97 późnym wieczorem 
VW GOLF, 1990 r., 170 tys. km, IdOOccm, diesel, biały, nowe 
zawieszenia (przednie i tylne) łącznie z amortyzatorami, el. 
reg. reflektory, - 12.000 zł. Wołów, tel. 071/389-63-72 
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony metalic,
4-drzwiowy, do drobnych napraw, 5-biegowy, - 7.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
VW GOLF, 1990 r., 1300 ccm, czarny metalic, stan b. dobry, 
3-drzwiowy, na białych tablicach, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/07-02-65
VW GOLF II, 1990 r., 153 tys. km, 1600 ccm, benzyna, turku
sowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM Blaupunkt, 
Mul-T-Lock, alarm, centr. zamek,, 2 piloty, zadbany, przegląd 
do 31.05.2002 r, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-9M2 wie
czorem, 0601/18-13-43
VW GOLF II, 1990 r., 145 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, 4 koła zapaso
we, amortyzatory tylne, hak, RO, przegląd do 01.2002 r, -
10.900 zł lub zamienię na Mercedesa 126,116. Wrocław, tel. 
0501/86-84-46

VW GOLF 1991 1.4 
metalik ciemny, alarm, nowe opony, II 
właściciel z polskiego salonu, skrzynia 

5-biegowa, 9.000 do negocjacji 
tel. 071/366-21-24

VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, RO, zadbany, szyberdach, garażowany, stan silni
ka i blacharki b. dobry, kpi. dokumentacja, -13.500 zi. Ziębi
ce, tel. 0602/37-79-98
VW GOLF GL, 1990/91 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, per- 
łowowiśniowy, stan b. dobry, szerokie zderzaki, 4 lampy zjprzo- 
du, białe kierunkowskazy (tylne przyciemniane), szyberdach, 
wspomaganie, kubełkowe fotele, obniżony, alum. felgi, wer
sja limitowana (Fire & Ice), -11.700 zł łub zamienię na inny. 
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 godz. 15,0604/11-78-19 
VW GOLF II, 1990/91 r,, 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wtrysk, szyberdach, alu
miniowe felgi, el. reguł, lusterka i reflektory, reguf. wys. moco
wania pasów, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 12.500 zl. 
Szczytna, tel. 074/868-31-98
VW GOLF II, 1990/91 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, nowe opony, obrotomierz, immobilizer, RO 
Pioneer. 3-drzwiowy, zadbany, • 10.300 zi. Wrocław, tel. 
0608/09-31-95
VW GOLF II, 1990/96 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski, szyber
dach, 5-drzwiowy, nowe opony, nowy akumulator' garażówa- 
ny, stan b. dobry, *-10.000 żrPieszyce, tel. 074/836-68-32 
VW GOLF. 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, -12.500 
zł. Bielsko-Biała, tel. 033/818-58-10 
VW GOLF III, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, granatowy, cały 
do malowania, - 12.500 zł. Rawicz, tel. 0600/32-59-95 
VW GOLF GT SPECIAL, 1991 r., .143 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, grafitowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, kubełkowe fotele, zadbany, - 10.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18(45, 
0601/77-37-17
VW GOLF, 1991 r., 130 tys. km, 130Ó ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 2-drzwiowy, - 11.300 z ł.., tel. 0606/31-07-51 
VW GOLF II, 1991 r., 116 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 4-drzwiowy, el. reg. reflektory, radio, nie eksploatowany w 
kraju, stan b. dobry, - 11.600 zi. Bolesławiec, tel. 
075/732-50-85,0600/20-22-65
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, obniżony, 
alum. felgi, ciemne szyby, przód od VW Jetta II, garażowany, 
sprowadzony 4 mies. temu, - 10.800 zł. Chojnów, tel. 
0605/56-91-55
VW GOLF II, 1991 r., 133 tys. km, 1600 ccm, czerwony, kata
lizator, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, sprowadzony w całości, 
I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, -11.300 
zł. Jarocin, tel; 062/747-64-06,0502/54-74-94 
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, stan idealny, -11.500 
zl. Jarocin, tel. 062/747-36-98
VW GOLF li, 1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, alarm (na gwa
rancji), el. reguł, reflektory, bez wypadku, I właściciel, zadba
ny, stan idealny, - 12.600 zł. Jawor, tel. 076/870-41-82 
VW GOLF II, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, granato
wy, RO, alarm, stan b. dobry, - 11.700 zł. Kamiennik, tel. 
077/431-2T79,0606/12-83-05 
VW GOLF II, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordowy,
5-drzwiowy, szyberdach, radio, - 12.900 zł. Legnica, tel. 
076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF GL. 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna
5-drzwiowy, welur, c. zamek, el. regulowane reflektory, 1 wła
ściciel w kraju, stan b. dobry, szerokie zderzaki, - 11.500 zł. 
Miękinia, tel. 071/317-81-19, 0605/10-16-36.
VW GOLF II, 1991 r., 190 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czarny, 
W kraju od 3 dni, bez wypadku, wspomaganie kier., szyber
dach, el. reg. reflektory, hak, pełna dokumentacja, 5-drzwio
wy, stan idealny, -13.700 zl. Polanica Zdrój, tel. 0607/12-92-58 
VW GOLF, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwony, 
3-drzwiowy, jasne wnętrze, model Function, szyberdach, bez 
wypadku, nie eksploatowany w kraju, - 12.500 zł. Polanica 
Zdrój, teli 0601/56-61-53 .
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, zadbany, szyberdach, w kraju od 2 dni, kpi. dokumenta
cja, bez wypadku, - 13.200 zł. Sobótka, tel. 0602/55-43-77 
VW GOLF II G-60, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
śliwkowy metalic, 160 KM, obniżony, aluminiowe felgi BBS, 
centralny zamek, szyberdach, ABS, wspomaganie kier., kom
puter, do poprawek elektrycznych, - 8.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
VW GOLF II, 1991/92 r., 112 tys. km, 160Q ccm, wtrysk, bor
dowy, sprowadzony w całości, w kraju od 1 dnia, bez wypad
ku; centr. zamek, ABS, atermiczne szyby, el. reg. reflektory, 
RM, reguł. wys. mocowania pasów, kpi. dokumentacja, • 10.400 
zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19
VW GOLF II, GL, 1991/92 r., 134 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, halogeny, 
szerokie zderzaki, 4 reflektory, 5-biegowy, reguł, fotel kierow
cy i reflektorów, welurowa tapicerka, RM stereo, bez wypad
ku, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, nie eks
ploatowany w kraju, stan dobry, - 11.900 zl. Wałbrzych, tel. 
0605/36-16-39
VW GOLF III GT, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, czarny, spor
towe zawieszenie i wydech, kubełkowe fotele, komputer po
kładowy, lampy przednie od VW Golfa IV, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie, ciemne szyby, zamykany na pilota, filtr KN, •
18.500 zł. Lubin, tel. 0607/33-74-17 
VW GOLF III, 1992 r., 121 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, I właściciel, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, halogeny, reg. reflekto
ry, zderzaki w kolorze nadwozia, nie eksploatowany w kraju,
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• elektronika samochodowa
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• profesjonalny personel
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T E L .  316-94-63, 0-604 553 935 

adres internetowy: www.bosch-matkowski.wroc.pl

stan b. dobry, ... 17.300 zl. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75*63
VW GOLF III, 1992 r., 90 tys: km, 1900 ccm, turbo D, czerwo
ny, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, - 17.800 zł. Sy
ców, tel. 062/785-35-30,0606/37-88-48 
VW GOLF III, 1992 r., 87 tys. km, 1900 ćcm, turbo D, czerwo
ny, 5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, - 21.900 zl. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-88-48 
VW GOLF Itl, 1992 r., 173 tys. km, 1900 ccm, turbo D, niebie
ski metalic, wspomaganie, immobilizer, 5-drzwiowy, model 93 
r, • 19.800 zl. Wilkowyja, woj. katowickie, tel. 0601/57-35-88 
O  VW GOLF III GT, 1992 r., 1800 ccm, ciemnozie

lony, wspomaganie el., 5-drzwiowy, kubełkowe 
fotele, aluminiowe felgi, centralny zamek, listwy 
na progach, • 18.000 zł. ., tel. 0607/86-49-61 
01031811

O  VW GOLF III, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, kol. „delfinowy" metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, el. reg. reflektory i reflektory, ciemna ta
picerka (welurowa), dzielona tylna kanapa, lu- 
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, RM, książ
ka serwisowa, kpi. dokumentacja, w kraju od 2 
tygodni sprowadzony i oclony w całości, bez 
wypadku, stan idealny. • 17.000 zł, Nowogro
dziec, te l. 075/731-69-57, 0609/29-02-07 
84017171

O  VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, 
kubełkowe fotele, • 15.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025721

VW GOLF l||, 1992 r.,120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, Żółty, 
wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i reflektory, szy
berdach, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, obniżony, ciem
ne szyby i lampy tylne, dodatkowe światło .stop”, 3-drzwiowy, 
atrakc. wygląd, do malowania - koszt ok. 500 zl, do sprowa
dzenia, - 8.000 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW GOLF Ili, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, seledy
nowy metalic, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, welurowa tapicerka, RO, alum. (elgi, wspoma
ganie, po wymianie silnika, kupiony w salonie, książka serwi
sowa, stan idealny, - 19.000 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
VW GOLF III, 1992 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
zadbany, sprowadzony ze Szwajcarii, po tuningu, -16,300 zł. 
Legnica, tel. 0607/47-36-38
VW GOLF SKŁADAK, 1992 r., 160 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, kolor.grafitowy, wspomaganie, 5-drzwiowy, - 14.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-17-27, 520-00-46 po godz. 16, 
0601/06-33-73
VW GOLF IIL 1992 r„ 134 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
morski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, reg. fotele, przyciemnione szyby, 
alarm, - 17.600 zk Lubin, tel. 076/749-73-26 
VW GOLF II, 1992 r., tt7  tys. km,'1300 Ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, 3-drzwiowy - 2.500 DEM V c łó . Niemcy, tel. 
0049/17-28-13-99-27
VW GOLF Ul, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, alum. felgi 15*. 
sprowadzony w całości, - 18.000 zł lub zamienię na większy, 
z dopłatą. Nysa, tel. 0606/95-77-02 
VW GOLF II, 1992 r., 1600 ccm, TDi, czerwony, stan b. dobry, 
- 12.400 zł. Otmuchów, tel. 0608/72-56-19 
VW GOLF III, 1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, z pełną dokumentacją, 
wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, immobilizer, odcięcie zapłonu, -16.500 zł. Świebodzin, 
tel. 0606/92-55-95

A U T O  t / p  GP010881 
SKLEP SERWIS

AU D I - V W
Wrocław, ul. Karkonoska 7 (naprzeciw TVP) 
sk lep 33-999-68, serw is 339-82-66

VW GOLF III GL, 1992 r., 165 tys. km, 1900 ccm; turbo D, 
biały, bez wypadku, centralny zamek, alarm, immobilizer, pla
stikowe, nadkola, el. reguł, dach, r 19.000 zł. Wrocław, tel. 
372-21-23,0601/77-13-53
VW GOLF GTD, 1992 r., 170 tys, km, 1900 ccm, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, el. 
szyberdach; welurowa tapicerka, oryginalny RM, pół roku w 
kraju. L właściciel, stan b. dobry; - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/70-63-38
VW GOLF III, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, biały, szyber
dach, bez wypadku, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-20 
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy metalic,
2-drzwiowy, ABS, 2xpoduśzka powietrzna, alum. felgi, wspo
maganie, stan b. dobry, - 14.800 zL Wrocław, tel. 
0605/05-33-05
VW GOLF III SDI, 1992/93 r., 1900 ccm, biały, w kraju od ty
godnia, bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie, immobili
zer, el. reg. lusterka, halogeny, 5-drzwiowy, zadbany, stan b, 
dobry, • 19.800 zł. Bolesławiec,- teł. 075/734-53-51, 
0602/49-57-11
VW GOLF III, 1992/93 r.,193 tys. km, 1900 ccm, turbo D, ko
lor perłowy zielony, nowa pompa wspomagania i paliwa, el. 
szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie, Ziełonś lampy, 
przednie od IV, kubełkowe fotele, alum. felgi, 10 głośników, 
RO, alarm, centr. zamek, stan dobry, - 21.000 zł. Krzyżowice, 
tel. 071/311-84-40
VW GOLF III, 1992/93 r., 140 tys, km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, - 16.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0608/23-21-88
VW GOLF II, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, reg. reflek
tory, radio, oryg. lakier, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -
20.800 zł. Paczków, tel. 077/431-64-46,0602/67-58-35
VW GOLF, 1992/93 r., '160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry, -
16.800 zł lub zamienię, możliwe raty. Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
VW GOLF III GT, 1992/93 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, klimatyzacja, kom
puter pokładowy, drewno, alum. felgi, sportowy wydech, 4 re
flektory, halogeny, el. otw. szyberdach, centr. zamek, alarm ♦ 
pilot, immobilizer, kubełkowe fotele, - -19.900 zł lub zamienię. 
Polkowice, tel. 0604/89-03-20
VW GOLF III TD, 1992/93 r., 16 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory i szy
berdach, alum. felgi, reguł, fotel kierowcy i kierownica, RO, 
do niewielkiego remontu,' • 18.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-83-32
VW GOLF III, 1993 r., 108 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
kombi, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
relingi dachowe, ipleta, welurowa tapicerka, do sprowadze
nia z Niemiec - 6.500 DEM ♦ cło, na gotowo • 17.000 zł. Le
gnica, tel. 0605/03-39-81
VW GOLF, 1993 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciemno- 
fioletowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, • 17.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/61-27-74, 
0607/62-58-03: ,
VW GOLF III, 1993 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel wspoma
ganie, el. otw. szyberdach, alum. felgi, nowe opony i amorty
zatory, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 5-drzwio
wy, stan b. dobry, - 21.100 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-73,0604/13-21-09 
VW GOLF, 1993 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D. biały,
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, - 21.500 
zł lub zamienię, możliwe raty. Paczków, teł. 077/431-78-88, 
431-75-08
VW GOLF, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, alarm, - 17.800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-78-88, 431-75-08

VW GOLF III, 1993 r.. 137 tys. km, 1900 ccm, turbo D, meta
lic, wspomaganie, szyberdach, alarm, 5-drzwiowy, 5-biegowy,
I właściciel, stan b. dobry, • 19.500 zł. Przezdrowice, tel. 
071/316-30-47,0604/77-17-57 
VW GOLF III CL, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor stalowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaga
nie, et. otw. szyberdach, alarm + pilot, zadbany, garażowany, 
RM, atrakc. wygląd, oclony w całości, kpi. dokumentacja, 
oszczędny, I właściciel, stan techn. b. dobry, - 20.800 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW GOLF III, 1993 r., 136 tys. km, 1600 ccm, czerwony, el. 
reg. lusterka, 4 el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie kie
rownicy, centr. zamek, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, 
radio, - 18.200 zł. Góra, tel. 065/544-41-38 
VWGOLF III, 1993 r., 120 tys. km, 20Ó0 ccm, benzyna wspo
maganie, alarm ♦ pilot, centr. zamek, el. otw. szyby, kompu
ter, alum. felgi, koła zimowe z felgami, stan b. dobry, - 20.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-19-72,0605/20-41-80 
VW GOLF GTI, 1993 r., 146 tys. km, 2800 Ccm, VR6, perłowo- 
czarny, bogata wersja, 5-drzwiowy, klimatyzacja, skóra, ABS, 
podgrzewane fotele, wyposażenie el., spoilery, aluminiowe fel
gi, obniżony, regulowane zawieszenie, sportowy, wydech, w 
kraju od roku, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 22-200 zł. 
Jelenia Góra, tel, 0606/97-58-11 
VW GOLF III, GTD, 1993 r., 124 tys. km, 1900 ccm, fioletowy 
metalic, 2 tygodnie w kraju, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspo
maganie, RM, szyberdach, halogeny, alum. felgi, spoiler. ku
bełkowe fotele, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, • 23.500 
zł. Kłodzko, teł. 074/867-12-06 w godz. 9-18, 0601/55-26-06 
VW GOLF:lll, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 4-drzwiowy, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RM, zadbany, -
20.500 zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74,0503/66-18-92
VW GOLF III, 1993 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski metalic, sprowadzony, bez wypadku, el. reguł, lusterka, 
szyberdach, wspomaganie kier., stan idealny, • 20.500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/647-72-74.0604/05-88-37 
VW GOLF IH. 1993 r.. 145 tys. km, 1800 ccm, granatowy me
talic, ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, szyber
dach, alum. felgi, fotele kubełkowe, halogeny, komputer, •
19.500 zl lub zamienię na VW Golfa III turbo D. Marcinowice, 
tel. 074/858-52-60
VW GOLF III GL, 1993 r., 136 tys. km, 1900 ccm, turbo D. 
fioletowy metalic, centralny zamek, serwo, el. reguł, lusterka, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 5-drzwiowy, bez 
wypadku, w kraju od 2 dni, zadbany, - 22.500 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0604/46-38-42
VW GOLF, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granato
wy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony i amortyzatory przed
nie, el. reg. reflektory, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -
17.000 zł. Opatów, gm. Łęka Opatowska, tel. 0607/34-68-58 
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, TD, czerwony, Mul-T-Lock, 
el. otw. szyberdach, właściciel niepalący, garażowany, radio
odtwarzacz, - 21.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-41-38, 
0600/14-72-01
VW GOLF III GL, 1993 r.. 118 tys. km, 1900 ccm, diesel bez 
wypadku, centralny zamek, wspomaganie kier., eł. reguł, lu
sterka, 2-drzwiowy, welurowa tapicerka, radio z CD, stan ide
alny, • 17.800 zł. Sobótka, tel. 0501/03-28^76 
VW GOLF, 1993 r., 63 tys. km, 1800 ccm, granatowy metalic, 
wspomaganie, reg. foteli, nie uszkodzony, - 16.500 zł. Stary 
Olesiec, tel. 062/761-52-04
VW GOLF, 1993r.,' 103 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, ABS, 
el. reguł, lusterka i dach, el. reg. reflektory, centralny zamek, 
alarm, blokada skrzyni biegów, oznakowany, sprowadzony w 
całości w 1996 r., stan b. dobry, • 21.400 zł. Stronie Śl., tel. 
074/814-17-38,0606/33-66-41
VW GOLF III, 1993 r„ 130 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, biały, el. 
reg. reflektory, rozkładana tylna kanapa, reguł. wys. mocowa
nia pasów, RM (oryginalne), kompl. dokumentacja, zadbany,, 
atrakcyjny wygląd, stan idealny, • 15.700 zł.- Strzelin, tei. 
071/392-06-55,0503/84-98-70 '
VW GOLF 111, 1993 r., 160 tys. *m, 1900 ccm, diesel; biały,
3-drzwiowy, I właściciel, wspomaganie, zderzaki w kolorze nad
wozia, dzielona tylna kanapa, blokada skrzyni biegów, zadba
ny, ekonomiczny, - 19.000 zł lub zamienię na VW Passata, 
diesel. Wrocław, tel. 364-19-28,0501/61-49-50 
VW GOLF Ul, 1993 r., 133 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, alarm, blokada wtrysku, wspomaga
nie kier., zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, komplet opon 
zimowych, - 19.000 zl.: Wrocław, tel. 071/350-90-28,• 
0605/28-71-90
VW GOLF, 1993 r. na białych tablicach - 1.200 DEM. Zgorze
lec, tel. 0608/86-76-21
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwiówy, 
wspomaganie kier., w kraju od 2 dni, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 17.500'Zł. Zielona Góra, tel. 068/323-52-62, 
0604/60-80-94
VW GOLF III, 1993/94 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, w kraju od miesiąca, bez wypadku, książka serwiso
wa, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, dzie
lona tylna kanapa, serwo, zadbany, stan idealny, • 18.200 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-36-91,0601/70-50-89 
VW GOLF KOMBI, 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. 
zamek, immobilizer, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, relingi 
dachowe, dzielona tylna kanapa, - 19.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-41-20,0601/87-89-60
VW GOLF III, 1994 r., 104 tys. km, 1900 ccm, turbo D, fioleto
wy metalic, kombi, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, • 22.000 
zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW $OLF III, 1994r;, 138 tyś. km, 1900 ccm, granatowyjne- 
talic, TDi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, podusz1- ' 
ka pow., 5-drzwiowy,*radio, • 24.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-34-53
VWGOLF III, 1994 r., 84tys.*m, 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiówy, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, 
el. reg'. lusterka, dzielona tylna kanapa' 4 zagłówki, zderzaki 
w kolorze nadwozia, alum. felgi, zadbany, stan b. dobry, •
20.500 zł. Wrocław, tel. 0607/22-32-01
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 
VW GOLF III GT SPECIAL. 1994 r j 115 tys. km, 1800 ccm, 
benzyną, czerwony, wspomaganie kier., centr. zamek, 5-bie- 
gowy, 3-drzwiowy, el. reg., reguł, wysokość kierownicy, sie
dzeń i pasów szyberdach, immobilizer, alum. felgi nowe z no
wymi oponami, dzielone tylne siedzenia, spoilery, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia i inne, • 18.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-75-32 po godz. 20,0602/29-71-47 
VW GOLF III, 1994 r., 86 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan 
dobry, 4-drzwiowy, immobilizer, alarm, RM, nowe opony, na
kładki na progi i błotniki, wspomaganie kier., el. reguł, reflek
tory, regulowana wysokość pasów i siedzenia kierowcy, -
20.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/641-96-52
VW GOLF III CL, 1994 r., 130 tys. km, 1900, ccm, turbo D, 
grafitowoczarny metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, wspomaga
nie, szyberdach, alarm + pilot, garażowany, techn. sprawny, -
21.000 zi. Kłodzko, tel. 074/867-21-37,0603/19-42-58
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czarny, wspo
maganie kierownicy, el. otw. szyberdach, centr. zamek * pilot,

blokada skrzyni, stan b. dobry, - 23.300 z ł , możliwe raty przez 
komis. Legnica, tel. 0606/49-79-90 
VW GOLF III, 1994 r., 172 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 2 
pod. powietrzne, relingi dachowe, szyberdach, reg. kierowni
ca, reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, centr. zampk + pilot, po 
tuningu optycznym i mechanicznym, atrakc. wygląd, - 28.500 
zł. Legnica, tel. 076/854-72-04,0602/30-16-93 - 
VW GOLF, 1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony, 
zabezpieczenie, wspomaganie, kpi. dokumentacja, 3-drzwio- 
wy, - 22.000 zł. Leszno, tel. 065/527-00-12,0603/92-41-50 
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, relingi dachowe, el. reg. reflektory, centr. zamek, 
RM, w kraju 3 tygodnie, techn. sprawny, - 22.400 zł. Namy
słów. tel. 077/410-12-78.0608/66-74-04 
VW GOLF GTD, 1994 r.* 1900 ccm, turbó D stan b. dobry,
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, ęentr. zamek, el. otw. 
szyby, reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, • 19.300 zl. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-62-76, 0602/85-29-65
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VW GOLF III, KOMBI, 1994 r., 1400 ccm, benzyna I rejestra
cja 96 r, - 19.000 zl. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VW GOLF III, 1994 r., 137 tys. km, 1400 ccm, granatowy me
talic, ABS, wspomaganie, lakierowane zderzaki, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, - 18.900 zł. Oława. tel. 0605/65-92-03 
VW GOLF III, 1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor grosz
kowy metalic, Centr. zamek + pilot, wspomaganie, reg. kie
rownica i fotel kierowcy, odpinany hak/alarm, blokada skrzyni 
biegów, dzielona kanapa, 3-drzwiowy, RO. stan b. dobry, •
21.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-52-96 
VW GOLF III, 1994 r„ 1900 ccm, diesel, perłowy. I właściciel, 
bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, oryg. 
lakier, wspomaganie kier., el. reg-. reflekto/y, RO (orygin.), 
alum. felgi, welurowa tapicerka, serwisowany, książka serwi
sowa, nowe amortyzatory, kompl. dokumentacja, stan ideal
ny, • 19.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Paczków, tel. 
077/431-60-09,0606/50-19-62
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VW GOLF, 1994 r„ 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perłowó- 
czarny, centr. zamek, kubełkowe fotele, el. reg. reflektory, pod. 
powietrzna, RO Blaupunkt, dzielona tylna kanapa, ciemne lam
py tylne, wkraju od 6 mies., nowe opony, stan b. dobry, -19.200 
zl. Pakosław, tel. 065/547-01-58 po godz. 17,0604/72-45-86 
VW GOLF III, 1994 r., 104 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony, el. otw. szyberdach, reg. kierownica, immobilizer, -
15.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-77-01 
VW GOLF III GTD, 1994 r„ 121 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielo
ny metalic, bez wypadku, 4-drzwiowy, stan idealny, ABS, peł
ne wyposażenie elektr., centralny zamek, welurowa tapicer
ka, faktura VAT, - 25.200 żł. Sobótka, tel. 071/390-37-65 
VW GOLF VARIANT, 1994 r., 127 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
granatowy, wspomaganie, RM, blokada skrzyni biegów, gara
żowany, zadbany, - 22.800 zł. Wrocław, tel. 071/396-50-93, 
0608/43-58-66
VW GOLF III, 1994 r„ 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor grafi
towy metalic, sprowadzony z Francji, kpi. dokumentacja, I wła
ściciel, RO, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, reg. 
kierownica, stan b. dobry, - 25.500 zł lub zamienię na uszko
dzony, np. VW Golf IV, Audi A4, A6. Wrocław, tel.071/328-80-37 
VW GOLF III, 1994 r., 124 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, alarm, immobilizer, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, RM oryginalny, pokrowce, komplet kół zimowych, •
16.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-92-10,0608/66-96-07

TULEJE iETOL0W04WM0Ŵ
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VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, TDi 5-drzwiowy, - 25.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-80-37
VW GOLF, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy, 5-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alarm + 2 piloty, 
RM, dzielone tylne siedzenia, stan b. dobry, - 22.500 zl (moż
liwe raty lub zamiana na tańszy). Złoty Stok, tel. 074/817-52-93 
VW GOLF III, 1994/95 r., 140 tys. km. 1900 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, halogeny, el. reg. luster
ka, el. reg. reflektory, podgrzew. fotele, lusterka, wspomaga
nie, centr. zamek, w kraju 6 mies., atrakc. wygląd, - 27.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 0604/51-90-81
VW GOLF III GTI, 1994/95 r., 2000 ccm pełne wyposażenie,

zadbany, I właściciel, atrakcyjny wygląd, • 22.900 zł. Kępno, 
tel. 0603/68-20-32
VW GOLF III VARIANT, 1994/95 r., 172 tyś. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, 2 poduszki pow., relingi, szyberdach, reg. kie
rownica, reg. fotel kierowcy, alum. felgi, centr. zamek * pilot, 
el. reg. reflektory, po tuningu, obniżony, atrakc. wygląd, -
28.500 zł. Legnica, tel. 076/854-72-04,0602/30-76-93 
VW GOLF III, 1994/95 r., 148 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny, 
ABS, klimatyzacja, wszystkie elektr. dodatki, atrakc. wygląd, 
6 mies. w kraju, - 29.500 zł. Legnica, tel. 0605/07-28-37 
VW GOLF III, 1994/95 r„ 135 tys. km, 1900 ccm, TDi, ciemno- 
popielaty, pełne wyposażenie oprócz poduszek powietrznych, 
klimatyzacja, - 29.000 zł. Lubań, tel. 0604/62-54-28 
VW GOLF III, 1994/95 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDI, fioleto
wy, pełne wyposażenie, 6 mies. wkraju, stan idealny, - 28.500 
zł. Lubin, tel. 0604/57-82-37
VW GOLF, 1994/95 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benżyna, biały, 
wspomaganie, el. otw. dach, immobilizer, 3-drzwiowy, kpi. do
kumentacja, sprowadzony w całości, bez wypadku, I właści
ciel w kraju, dzielona tylna kanapa, oryg. lakier, właściciel nie
palący, stan b. dobry, - 18.300 zł. Oława, tel. 071/313-80-99, 
0609/17-18-99
VW GOLF III, 1994/95 r., 82 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielo
ny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 2 poduszki 
powietrzne, aluminiowe felgi 15" BBS, el. reguł, lusterka, el. 
otwierane szyby, szyberdach, RM Pioneer, regulowana kie
rownica, kubełkowe fotele, zderzaki w kolorze nadwozia, wła
ściciel niepalący, zadbany, - 19.900 zl. Wrocław, tel. 
071/357-89-90
VW GOLF CABRIO, 1995 r., 78 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, katalizator, ABS, RM, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, komputer, alum. felgi, kubełkowe fotele, podgrzewa
ne fotele, wspomaganie, centr. zamek, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, • 28.300 zł lub zamienię. Bralin, tel. 062/581 -04-18, 
0606/34-66-37
VW GOLF III, 1995 r„ 120 tys. km, 1900 ccm, SDI, srebrny, 2 
poduszki pow., wspomaganie kier., el. reg. szyberdach, alum. 
felgi, sprowadzony w całości, stanb. dobry, • 20.700 zl.'Jen- 
ków. 24, gm. Wądroże Wielkie, teł. 076/857*46-82, 
0606/49-19-53
VW 0ÓLF III, 1995 r., 63 tys. km, 1800 ccm, benzyna, GL, 90 
KM, biały, 5-drzwiowy, wspomaganie, Centr. zamek, el. otw. 
szyby (4), el. reg. lusterka, reg. kierownica, welurowa tapicer: 
ka, - 18.900 Zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Krotoszyn, tel, 
062/722-05-30,0602/15-39-55
VW GQLF III VARIANT, 1995 r., 123 tys. km, 1900 ccm, TDi,' 
zielony metalic, I właściciel, wspomaganie, centr.. zamek, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, białe zegary, podwójne lampy, 
roleta, relingi dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, nie eks
ploatowany w kraju, stan b. dobry, • 25.700 zł. Syców, tel. 
062/785-36-81,0603/92-75-63 
VW GOLF III MOVIE, 1995 r., 94 tys. km, 1600 cęm, ęzerwo- 
ny, I właściciel, szyberdach, 3-drzwiowy, wspomaganie, gara
żowany, książka serwisowa, zadbany, - 21.500 zł. Dzierżo
niów, tel. 0605/57-94-46
VW GOLF III, 1995 r., 133 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, 5-drzwiowy, bez wypad
ku, RO, wspomaganie kier., centralny zamek, wersja Pink 
Floyd, - 24.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-69-17 
VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
srebrny metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. pbwietrzne, el. 
otw. szyberdach, centr. zamek, - 26.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-00-13 pó godz. 17
VWGOLFr f̂995 r., 1900 ccm, diesel, ciemnobordowy, wspo
maganie, el. szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, 3-drzwiowy, • 22.000 zł. Oleśnica, teL071/398-12-70 
po godz. 18
VW GOLF Ok 1995 r., 87 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, 
radio, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, hak, sprowa
dzony w całości, 2 pod. powietrzne, zadbany, - 22.800 zł. Oła
wa, tel. 071/313-24-96,0605/05-74-13 
VW GOLF III, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy metalic, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, szyberdach el., el. reg. reflek
tory, 5-biegowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, lusterka i zderza
ki w kolorze nadwozia. • 22.000 zl. Opole. tel. 0605/22-95-30 
VW GOLF, 1995 r., 151 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, wspom. kierownicy, immobilizer, el. reg. 
reflektory, reg. kierownica, sprowadzony w całości, stan b. 
dobry, • 18.900 zł. Wałbrzych,, teł. 074/664-98-20, 
0502/21 -06-73
VW GOLF III, 1995 r., 2000 ccm, kolor antracyt, pełne wypo
sażenie elektr., telefon; RM, klimatyzacja, webasto, bez po
średników, pełna dokumentacja, wersja amerykańska, -̂ 25.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/54-08-12
VW GOLF III, 1995 r„ 84 tys. km, 1800 ccm, GT, żółty, wersja 
specjalna, skóra, szyberdach el., centr. zamek, alum. felgi, 
el. regulacja siedzeń, komputer, - 22.500 źł. Wrocław, tel. 
071/328-00-69, 0601/77-47-26
VW GOLF III, 1995 r., 97 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek ♦ pilot, obrotomierz, 
alum. felgi, immobilizer, oznakowany, CD z RDS ♦ 6 głośni
ków, na pilota, garażowany, stan b. dobry, kpi. dokumentacja,
- 25.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0604/59-24-04 
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm el. otw. szyber
dach, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, - 20.900 zł lub za
mienię, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
VW GOLF KOMBI. 1995/96 r„ 176 tys. km, 19Ó0 ccm, diesel, 
zielony metalic, szyberdach, relingi dachowe, RO, hak, -
25.000 zł. Lubin, tel. 076/842-53-85, 0605/73-48-49
VW GOLF III, 1995/96 r., 114 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, Pink Floyd, pełny wtrysk, el. otw. szyby, wspomaga
nie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, zagłówki, el. otwierany 
szyberdach, el. reg. reflektory, reguł. wys. fotela, reguł. wys. 
mocowania pasów, 2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy. alarm z po
wiadomieniem, • 24.800 zł. Opole, tel. 077/456-49-18, 
0600/27-94-72
VW GOLF, 1996 r., 87 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, immobili
zer, Mul-T-Lock, 2-drzwiowy, kubełkowe fotele, - 23.500 zł 
(możliwe raty). Legnica, tel. 0604/41-80-47 
VW GOLF III GT, 1996 r., 34 tys. km, 1800 ccm,- biały, alarm, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
komputer, RM, kubełkowe fotele, - 23.800 zl. Trzebnica, tel. 
071/312-04-03
O  VW GOLF III KOMBI, 1996 r., 130 tys. km, 1900 

ccm, turbo D, srebrny metalic, el. reg. lusterka i 
szyby, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek 
♦ pilot, 2 pod. powietrzne, alum. felgi 15", ♦ kom
plet kół zimowych, zderzaki i lusterka w kolo* 
rze nadwozia, soczewkowe halogeny, relingi da
chowe, roleta, zadbany, bez zapachu tytoniu 
atrakcyjny wygląd • 28.000 zł., tel. 071/317-59-20- 
po godz. 20 01031531 

O  VW GOLF lit GTI, 1996 r., 77 tys. km, 2000 ccm, 
perłowoczarny, wersja Edition, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, klimatronic, stan idealny, 
atrakc.. wygląd, • 29.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/53-48-42 81012471

VW GOLF III BON JOVI, 1996 r., 1900 ccm. TDi, biały, model 
z listopada, klimatyzacja, 5-drzwiowy. bogate wyposażenie, -
27.000 zł. Gołańcz, tel. 067/261-54-61
VW GOLF III, 1996 r.,,150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, perlo- 
wofioletowy metalic, bogate wyposażenie, - 26.000 zł (możli
we raty). Kłodzko, tel. 074/867-81-36'
VW GOLF III, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, kombi, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, reg. kie
rownica, relingi, RO, • 21.500 zł. Milików, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0606/68-58-17
VW GOLF III, 1996 r, 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, poduszka pow., el. 
otw. szyberdach, alarm, el. otw. szyby, RM, kpi. dokumenta
cja, • 23.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-62-01,0502/30-63-31 
VW GOLF III, 1996 r., 120 tys..km, 1800 ccm, biały, klimaty
zacja, centr. zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy. zderzaki w ko
lorze nadwozia, Mul-T-Lock, • 20.800 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-43-20 po godz. 18.0606/82-01-22 
VW GOLF III, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyber
dach, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, • 22.300 zł. 
Wągrowiec, tel. 067/262-72-13
VW GOLF III, 1996 r., 72 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer

wony, 3-drzwiowy, automatic, 2 poduszki pow., wspomaganie 
kier., centralny zamek, alarm, immobilizer. welurowa tapicer
ka, RM, el. otwierany szyberdach, • 19.900 zł. Wrocław, tel. 
0606/70-09-43
VW GOLF, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 2 po
duszki pow., ABS, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., alum. 
felgi, do poprawek blacharsko-lakiemiczych, • 18.500 zl. Ra
wicz, tel. 065/546-29-15, 0603/63-13-56 
VW GOLF III, 1997 r., 65 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy 
metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, 
klimatronic, wspomaganie, el. otw. szyby x4, el. reg. lusterka, 
ABS, immobilizer, centr. zamek, kpi. dokumentacja, alarm, 
alum. felgi BBS, I właściciel, pilnie, - 17.700 zl lub zamienię. 
Syców, tel. 0601/72-92-79
VW GOLF, 1997 r., 85 tys. km, 1400 ccm, biały, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
alarm, RM, - 22.000 zł woj. wielkopolskie.., tel. 0605/56-02-89 
VW GOLF III, 1997 r., 98 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, RM, RDS, halogeny, alarm, el. otw. przednie 
szyby, nowy rozrząd, - 23.000 zl. Nowogrodziec, tel. 
075/731-64-49 po godz.20,0602/81-06-62 
VW GOLF HI, 1997 i., 87 tys. km, 1600 ccm, benzyna,•czer
wony, 5-drzwiowy, bogate Wyposażenie, bez wypadku, spro
wadzony w Całości, - 27.000 Zł lub zamienię narfańszy, może 
być Polonez. Osieczna, woj. leszczyńskie, tel. 0601/85-25-30 
VW GOLF iii, 1997 107 tys. kmJ^OO cęm, turbo. D, zielony,
kombi, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, hak. 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, relingi, roleta, szyberdach. a!um./felgi, alarm 
+ pilot, halogeny, Mul-T-Lóck, w kraju od 2 lat, - 33.000 źł. 
Wrocław, tel. 071/354-48-79 wieczorem 
VW GOLF III JOKER, 1997 r., 38 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, perlowoniebieski, zadbany, garażowany, ABS, wspo
maganie, reguł, fotel kierowcy, kubełkowe fotele, el. etw. 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 III, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, 4 poduszki powietrzne, ABS, centralny 
zamek, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 
VW GOLF III, 1997 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 100 KM, fioleto
wy, wersja Joker, światła podobne do VW GOlf IV, pełne wy
posażenie, do sprowadzenia, - 22.000 zł. Wrocław, teł. 
0502/26-27-37
VW GOLF, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDI, szary metalic, 
90 KM, w kraju od 3 miesięcy, centr. zamek, wspomaganie 
kier., wszystkie el. dodatki, 3-drzwiowy, - 26.500 zł. Wscho
wa, tel. 0607/73-46-72
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, centr. zamek * pilot, alarm, alum. felgi 
16*. fotele .Recaro", radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, stan b, do-. 
bry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 43.000 zi. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
O  VW GOLF IV, 1998 r., 42 tys. km, 1400 ccm, ben

zyna, złota perła, centr. zamek, alarm + pilot, 
blokada skrzyni biegów, RM Panasonic, immo
bilizer, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, reg. 
kierownica, kupiony w salonie w kraju, I rej. 
04.1999 r, • 32.000 zł. Z ie lona  Góra, tel. 
068/325-30-96,0604/96-41-59 87025481
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VW GOLF IV, 1998/99 r„ 27 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, reg. fotele, 
radio, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, I właści
ciel, - 40.000 zł lub zamienię. Jarocin, tel. 062/741-13-08 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, 3-drzwio- 
wy, immobilizer, wspomaganie, ABS, RO, 4 pod. powietrzne, -
39.000 zł lub zamienię na tańszy, do 10.000 zł. Opole, te!. 
077/454-21-51,0605/38-95-69
VW GOLF IV, 1999 r., 15 tys. km,. 1600 ccm, benzyna, czarna 
perła, klimatronik, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, kubełkowe siedzenia, alum. felgi, - 33.800 zł. Borów, 
tel. 0608/68-42-93
VW GOLF IV. 1999 Łj.lO-tys. km, 1600.ccm, benzyna SR, 
czarny, 3-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, kpi. wy
posażenie el., alarm, siedzenia sportowe, halogeny, książka 
serwisowa, stan idealny, - 41.900 zł. Karpacz, tel. 
0600/27-01-37; 0604/47-41-88 
VW GOLF KOMBI. 1999 r.. 35 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, szyber
dach, centr. zamek, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, 
podłokietnik, radio, - 51.000.zł. Lubin, tel. 076/849-30-26 
VW GOLF IV, 1999/00 r., 24 tys. km, 1900 ccm, zielony meta
lic, SDi, wspomaganie, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. 
szyby, eLreg. lusterka, centr. zamek, - 44.900 zl. Leszno, tel. 
065/529-71-78,0603/84-64-66
VW GOLF SDI, 2000 r., 16„tys. km, 1900 ccm, czerwony, kom
bi, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, ścianka grodziowa, radio, ABS, - 45.000 zł. Ry
dzyna, teł. 065/538-84-86, 0603/94-44-27 
VW JETTA, 1980 r., 181 tys. km, 1500 ccm. benzyna, żółty, 
po remoncie blacharki, lakierowaniu, klimatyzacją, nowe amor
tyzatory, 4-drzwiowy, alum. felgi, - 3.000 zł. Mirsk, tel. 
075/647-01-40
VW JETTA, 198dr., 69 tys. km, 1300 ccm, diesel, niebieski 
metalic, garażowany,' konserwacja, nowe opony, stan dobry, 
ciemne szyby, przegląd do 02.2002 r, - 4.000 zł. Niemcza, tei.. 
074/837-68-60,
VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, przegląd dc
11.2001 r., szyberdach, radioodtwarzacz, bez korozji, w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry, - 1.950 zł. Oława, tel. 
071/303-07-91,0607/72-02-46
VW JETTA I, 1981 r., 130 tys. km, 1500 ccm, benzyna prze-, 
gląd do 02,2002 r., RO, stan dobry, • 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/329-04-03
VW JETTA, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic,
3-drzwiowy, hak, - 2.500 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 
065/540-33-21,0603/56-76-92
VW JETTA, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, zloty metalic, I wła
ściciel, 4-drzwiowy* szerokie zderzaki, 5-biegowy, zadbany, 
stan techn. b. dobry, - 2.800 zl. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93, 
0608/49-74-01
VW JETTA, 1981/91 r., 150 tys. km, 1600 ccm. benzyna, srebr
ny metalic, wymienione, koła tylne i przednie, łożyska, szczę-. 
ki ham., cylinderki, klocki, tarcze i przewody ham., pasek roz-̂  
rządu, rozrusznik, pompa wody, gażnik, akumulator, lampy 
przednie i opony, garażowany, stan idealny, - 10.000.zi. Wro
cław, tel. 071/353-68-54 po godz. 20 
VW JETTA, 1982 r., 1300 cęm, biały, szyberdach, RO, stan 
silnika idealny, • 3.600 zl. Legnica, tel. 076/721-54-37 ■
VW JETTA, 1982 r., 242 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czarny, 
nowe opony, instalacja gazowa, nowy akumulator, zadbany, •
3.700 zl lub zamienię na droższy. Góra, tel. 0601/57-14-04 
VW JETTA, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski metalic,
3-drzwiowy, automatic, stan dobry, • 2.900 zl. Prusice, te:. 
071/312-54-33
VW JETTA, 1983 r., 182 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony.
5-dr.zwiowy, • 4.900 zł. Wilkowyja, woj. katowickie, te:. 
0601/57-35-88
VW JETTA II, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, I wła
ściciel, z urzędu celnego, 5-drzwiowy, nie eksploatowany v.‘
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kraju,-szyberdach, hak, zadbany, pełna'dokumentacja, - 5.700 
zł. Osła, tel. 076/817-27-20.0602/30-41-84 
VW JETTA, 1985 r., 1600 ccm, srtobrny, 2-drzwiowy, stan do- 
bry, w ciągłej eksploatacji, na białych tablicach, - 1.500 zł. 
NóWfrSól, tel. 068/352-44-21, 0606/52-61-82 
VW JETTA, 1985r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy. stan dobry, na białych tablicąch -1.250 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775-32-88 ...
VW JETTA, .1985/86 r., 14 tyś. km,-1800 ccm, benzyna.szary 
metalic, dodatkowe światło .stopu', nowe sprzęgło, klocki, 
szczęki, tarcze ham., amortyzatory oraz łożyska (przednie i 
tylne), garażowany, stan b. dobry, • 6.800 zl. Chojnów, tel. 
076/818-12-79
VW JETTA II, 1986 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 4-drzwiowy, oznakowany, nowe amortyzatory, hak, 
sprowadzony w całości, zadbany, stan b. dobry, - 6.600 zł. 
Kowary, tel. 0601/16-02-78
VW JETTA, 1986 r., 108 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, na 
białych tablicach - 1.700 DEM. Legnica, tel. 0503/73-10-70 
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwio
wy, nowe amortyzatory tylne, nowy akumulator .oraz tłumik, 
alum. felgi, szerokie zderzaki, zadbany, - 6.200 zł. Prochowi
ce, tel. 076/858-47-97
VW JETTA II, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny metalic,
4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, alarm. Wrocław, tel. 
071/368-12-76
VW JETTA, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, stan idealny, na zachodnich tablicach • 1.300 
DEM. Klępina, tel. 068/327-62-92, 0603/44-06-23
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VW JETTA, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, grafitowy metalic,
4-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, • 6.900 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, el. otw. szy
by, centr. zamek, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 5-bie
gowy, 4-drzwiowy, alarm, podłokietnik, stan b. dobry, • 6.900 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/72-41-52
VW JETTA GTD, 1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
szyberdach, szerokie zderzaki, RM Sony, stan b. dobry, •
10.500 zł. Grodków, tel. 077/415-45-27 
VW JETTA II GTI, 1987 r., 174 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
niebieski, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, obrotomierz, RM, nowy pasek roz
rządu, konserwacja, atrakc. wygląd, stan idealny, - 8.300 zł 
lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-41-13,0605/56-91-48 
VW JETTA, 1987/88 r., 110 tys. km, 1600 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, I właściciel, nie składak, 5-biegowy, RM fabrycz
ny, hak fabryczny, stan idealny, - 7.600 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/85-43-00
VW JETTA, 1988 r., 170 tys. km; 1300 ccm, benzyna ♦ gaz, 
biały, inst. gazowa, garażowany, zadbany, - 9.700 zł lub za
mienię na działkę w okolicy Wrocławia. Wrocław, tel. 
071/365-72-53 rano, 071/348-00-87 wieczorem 
VW JETTA, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, bez wy
padku, stan idealny, - 9.300 zł. Świebodzice, tel. 0609/64-06-65 
VW JETTA, 1989 r., 48 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic,
5-biegowy, szyberdach, 4-drzwiowy, mało eksploatowany, stan 
b. dobry, - 9.300 zł. Rawicz, tel. 065/545-41-44
VW JETTA, 1990 r., 175 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor gra
fitowy, ABS, centr. zamek, obrotomierz, kubełkowe fotele,
5-biegowy, hak, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-69-85 
VW JETTA, 1990/95 r„ 169 tys. km, 1600 ccm, turbo D, wi
śniowy, 2-drzwiowy, szerokie-zderzaki, el. reg. reflektory, po 
wymianie pasków, akumulatora, stan dobry, - 12.000 zł. Lu
bin, tel. 076/846-80-39,0609/51 -26-04 
VW JETTA, 1990/97/., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-92-27,0604/43-94-83 
VW JETTA II, 1991 r.,' 168 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, obrotomierz, 
dodatkowe światło .stop", radio, ABS, spryskiwacze reflekto
rów w kolorze nadwozia (podgrzewane), w kraju od 3 dni, stan 
idealny, - 12.300 zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-22,: 
0604/61-86-35
VW JETTA II GT, 1991 r., 121 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy,
5-biegowy, welurowa tapicerka, alarm + pilot, immobilizer, stan 
techn. b. dobry, - 10.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-91-28, 
0600/62-69-62
VW JETTA, 1991 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 
szyberdach, wspomaganie, szerokie zderzaki, radio, bez wy
padku, stan b. dobry, - 11.200 zl. Żagań, tel. 068/477-74-27, 
0603/13-02-07
VW JETTA, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, biały, 4-drzwiowy,
5-błegowy, alum. felgi, szerokie zderzaki, hak, alarm, ciemne 
szyby, w kraju od 10 lat, • 8.500 zł. Bogatynia, tel. 
075/778-40-46
VW JETTA, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, jasny me
talic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, nie składak, RO, kpi. 
dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, -14.000 zł łub zamie
nię na inny, diesel, z dopłatą. Bolesławiec, tel. 075/732-23-10, 
0501/31-31-95
VW JETTA, 1991 r., 109 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, wspomagani^; 
centr. zamek, 5-biegowy, welurowa tapicerka, el. reg. reflek
tory, oryg. lakier, garażowany, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 14.600 zł. Domanowice 56, teł. 071/312-87-00 wieczo
rem
VW JETTA, 1991 r., 132 tys. km, 1600 ccm, benzyna, metalic, 
kompl. dokumentacja, 5-biegowy, wspomaganie kier., szyber
dach (oryginalny), centr. zamek, RM, szerokie zderzaki, atrak
cyjny wygląd, - 11.200 zł. Mrokocin, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/95-11-49
VW JETTA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, centralny 
zamek, szyberdach, - 11.000 zł. Poniec, tel. 065/573-13-63 
VW JETTA, 1991/92 r., 1800 ccm, benzyna, czarny metalic, 
szer. zderzaki, alum. felgi, wspomaganie, alarm + pilot, oryg. 
lakier, atrakc. wygląd - 11.000 zł. Rudna, gm. Legnica, tel. 
0603/11-13-62
VW JETTA GL, 1992 r., 119 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie kier, centralny zamek, katalizator, szerokie zde
rzaki, nowy wydech, stan b. dobry, - 11.300 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-35-14
VW LUPO SDI, 1998 r., 66 tys. km, diesel, niebieski, 3-drzwio
wy, el. otw. szyby, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, RM, 
książka serwisowa, bardzo małe zużycie paliwa, • 26.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844-49-73, 076/844-76-09 
VW LUPO, 1999 r., 42 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwony,
2 pod. powietrzne, wspomaganie, kpi. kół zimowych, immobi
lizer, - 25.500 zł. Lubin, tel. 076/841-19-22,0605/43-54-00 
VW LUPO SDI, 1999 r., 25 tys. km, 1700 ccm, perłowoniebie- 
ski, wspomaganie kier., oszczędny, • 28.500 zł. Oława, teł. 
071/313-38-80,0601/53-99-68
VW NEW BEETLE, 1999 r„ 13 tys. km, 2000 ccm, czarny, 
klimatyzacja, 4 poduszki pow., ABS, ESP, ASR, EDS, centr. 
zamek ♦ pilot, alarm, el. otw. szyby I reg. lusterka, bez wypad
ku, stan idealny, - 65.000 zł lub zamienię na tańszy, np. Peu
geot 206, Opel Corsa. , Renault C lio itp., Opole, teł. 
0608/37-73-31
VW NEW BEETLE, 1999 r., 12 tys. km, 2000 ccm, perłowo- 
srebrny, sprowadzone 10.2000 r. ze Szwajcarii, zdjęcia, książ
ka serwisowa, pełna elektryka, alum. felgi 16“, ABS, ASP, pod
grzewane fotele, RO ♦ wexler, alarm, 4 pod. powietrzne, -
65.000 zł. Wtocław, tel. 071/350-25-53 
VW PASSAT, 1978 r., 1£00 ccm, benzyna, czerwony, do ma
łego remontu, stan silnika b. dobry, • 550 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-25-41
VW PASSAT, 1978 r., 1600 ccm, diesel, pomarańczowy, nowe 
hamulce, zawieszenie, pompa wtryskowa, wtryskiwacze, bez 
korozji, stan techn. b. dobry, - 3.200 zl. Stronie Śl., tel. 
074/814-17-38,0606/33-66-41
VW PASSAT, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, turkusowy, stan b. 
dobry, 3-drzwiowy, przegląd do końca roku, w ciągłej eksplo
atacji, bez korozji, - 1.800 zl. Wrocław, tel. 0601/77-87-40

VW PASSAT KOMBI, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, złoty meta
lic, kpi. dokumentacja, do całkowitego remontu, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0608/12-06-61,0504/99-04*22. •
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1500 ccm, diesel stan dobry, -
2.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0600/88-12-26 
VW PASSAT, 1979 r., 1500 ccm, diesel, niebieski, 5-drzwio
wy, do małych poprawek, stan dobry, - 1.700 zł lub zamienię. 
Wschowa, tel. 065/540-33-21,0603/56-76-92 '
VW PASSAT, 1980 r., 1263 ccm, niebieski, garażowany, za
dbany, nowy akumulator, łożyska, sprężyny, rozrusznik, alter
nator po remoncie, dodatkowe światło .stop”, ekonomizer, RO 
+ 4 głośniki, el. wysuwana antena, światła przeciwmgiełne, 
przegląd do 07.2001 r, - 3.000 zł lub zamienię na mniejszy. 
Wrocław, tel. 071/349-23-80 .
VW PASSAT KOMBI, 1980/81 r., 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, zadbany, oryg. lakier, model przejściowy, 5-biegowy, -
2.600 zł lub zamienię na uszkodzony, z dopłatą. Zielona Góra, 
tel. 068/325-04-69,0601/18-89-91 
VW PASSAT FORMIEL, 1981 r., 1600 ccm, niebieski; stan do
bry - 2.800 zł lub zamienię na inny, najchętniej na Polonezś 
Trucka, od 1990 r. w górę. Zielona Góra, tel. 068/801-03-04, 
0600/83-46-76
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwonyr szyberdach, 
stantfobry, - 4.800 zł. Zielona Góra, tel. 068/454-76-11, 
0605/09-07-38
VW PASSAT, 1981 r., diesel, • 2.200 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-84-81
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kolor Wiśnio
wy, po remoncie blacharki i malowaniu, maks. zużycie ropy 
5.51/100 km, nie wymaga napraw, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, - 4.150 zl. Radwanice, tel. 0602/48-79-06 
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio- 
wy, noWe części, po remoncie silnika i zawieszenia, serwi
sowany, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/784-34-89 
O  VW PASSAT, 1981/82 r., 1300 ccm, benzyna, bor

dowy, model przejściowy, stan b. dobry, radio
odtwarzacz Pioneer, zarejestrowany ♦ OC, stan 
dobry, zadbany, I właściciel, • 2.690 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/350-31-99 02026461 

VW PASSAT, 1982 r., biały, stan b. dobry, - 3.900 zł. Opole, 
tel. 077/469-32-92,0608/88-08-96 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 260 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, 4x4, wspomaganie, alarm, centr. zamek, hak, relingi, 
roleta, immobilizer, szyberdach, alum. felgi, przegląd do 04. 
2002 r., nowy akumulator, - 4.800 zł lub zamiana na diesel, w 
tej cenie. Giebułtów, gm. Mirsk, tel. 075/783-44-11 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bia|y, bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, garażowany, -
4.800 zl. Wrocław, tel. 0501/23-01-04 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 400 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
szary akrylowy, przegląd do 01.2002 r, 5-biegowy, hak, szy
berdach, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 5.300 zł. Żagań, 
tel. 0600/84-35-78
VW PASSAT, 1984 r., 185 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, zadbany, nowy akumulator, przegląd do 10.2001 r., ha
logeny przednie i tylne, dodatkowe światło stopu, model przej
ściowy, • 6.000 zł. Boguszów-Gorcei tel. 074/844-21-03
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VW PASSAT,. 1984 r., 1600 ccm, zielony, na białych tablicach, 
stan dobry, - 1.000 zl. Bolesławiec, teł. 0609/53-52-89 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, biały, na 
białych tablicach - 1.400 zł. Lubin, teł. 0608/03-06-23 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r. na białych tablicach - 1.500 zł. 
Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r.,*190 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
kolor piaskowy, hak, nowe 4 opony, szyba czołowa, zawie
szenie, silnik po remoncie, stan b. dobry, • 7.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-36-95
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, bez 
wypadku, oryg. lakier, hak, szyberdach, garażowany, przegląd 
do 03.2002 r, - 5.500 zł. Żary, tel. 068/374-02-52 
VW PASSAT, 1985 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordowy 
metalic, 4-drzwiowy, szerokie zderzaki, hak, stan b. dobry, -
7.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Leszno, tel. 
065/526-12-05 po godz. 20
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, morski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, alum. felgi, szyber
dach, stan b. dobry, białe tablice • 1.000 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09
VW PASSAT KOMBI, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, biały, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, re
lingi dachowe, szerokie zderzaki, po remoncie silnika, nowe 
amortyzatory, stan b. dobry, • 7.700 zł lub zamienię na tańszy, 
osobowy, może być do remontu. Otmuchów, tel. 0606/52-34-21 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny meta
lic, relingi dachowe, roleta, hak, 4-biegowy, -1.950 zł. Godu- 
szyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/63-96-19 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski metalic, 
bez wypadku, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez rdzy, 
nowe amortyzatory i przeguby, Ró, stan b. dobry, - 7.900 zł 
lub zamiana. Lwówek śląski, tel. 075/782-58-28 
VW PASSAT. 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, model 
przejściowy, sprowadzony w całości, stan silnika b. dobry, -
7.300 zl. Sława, tel. 068/356-67-36 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, popielaty metalic, 5-biegowy, hak, szyberdach, sze
rokie zderzaki, roleta bagażnika, dodatkowe światło .stop", RM,
• 6.600 zł. Wrocław, tel. 071/354-38-46,0605/32-11-46 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 155 tys km, 1800 ccm, benzy
na, biały, relingi dachowe, roleta, szerokie listwy i błotniki, RO,
- 6.500 zl. Kłodzko, tel. 074/867-32-29
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, automatic, hak, relingi dachowe, stan idealny, na bia
łych tablicach • 1.300 DEM. Sulechów, tel. 0605/60-71-82 
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie kier., centr. zamek, relingi dachowe, 
roleta bagażnika, I właściciel w kraju, - 11.500 zł. Wschowa, 
tel. 0607/49-22-85
VW PASSAT, 1988 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, I 
właściciel W kraju, ekonomiczny, atrakc. wygląd, tylna blenda, 
lotka, oryginalnie przyciemniane lampy, białe kierunkowska
zy, zderzaki w kolorze nadwozia, - 11.500 zł. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 0602/76-26-94
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm,. turbo D, czerwień 
meksykańska, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RM, pokrowce,v 
dzielona tylna kanapa, szerokie zderzaki, ekonomiczny, spro
wadzony w całości, I właściciel, kompl. dokumentacja, gara
żowany, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), atrakcyj
ny wygląd, stan idealny, • 9.600 zł. Kamienica, tel. 
Ó77/431-79-56,0606/48-91-65
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, nowy model, inst. gazowa, centralny zamek, 
alarm ♦ pilot, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -12.300 
zł lub zamienię na tańszy. Wtocław, tel. 342-83-10 
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r., 190 tys. km, 1600 ccm, sza
ry metalic, nowy model, relingi dachowe, dzielone tylne fotele
- 11.400 zł lub zamienię (może być uszkodz.). Kowalów, gm. 
Wiązów, tel. 0605/62-69-98
VW PASSAT, 1988/89 r., 201 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, w kraju od 7 lat, I właściciel, RO, ozna
kowany, dodatkowe zabezpieczenie, - 10.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-75-38
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 
stan silnika i blacharki b. dobry, centr. zamek, alarm, 4 za
główki, halogeny w zderzaku, relingi dachowe, dodatkowe 
światło .stop*, hak, RM, - 11.900 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0605/94-84-87
VW PASSAT GL, 1988/94 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
alum. felgi, el. szyberdach, stan b.,dobry, - 11.000 zl. Korfan
tów, woj. opolskie, tel. 0606/18-63-17 
VW PASSAT KOMBI, 1988/94 r., 188 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, granatowy, w kraju od 94 r., II właściciel, centr. zamek, 
wspomaganie, alarm t  pilot, blokada skrzyni biegów, RM. ro

leta, relingi dachowe, hak, dzielona tylna kanapa, - 11.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-12-87,0608/34-38-42 
VW PASSAT CL, 1989 r., 175 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, sedan, katalizator, hak, Szyberdach, lotka * .stop*, rą- 
gul. wys. mocowania pasów, RO Beta, roczne ogumienie, ory
ginalny lakier, antena tel. komórkowego, zadbany, nadwozie 
ocynkowane, przegląd do 0.1.2002 r, - 12.900 zł. Nysa, teł. 
077/431-03-28,0600/82-25-72 
VW PASSAT, 1989 r., 151 tys. km, 1800 ccm, GL, biały, centr. 
zamek, .alarm na pilota, szyberdach, katalizator, alum. felgi, 
reg. pasy, kanapa dzielona, welurowa tapicerka, lotka z to
pem, opony zapasowe z felgami, I właściciel w Polsce, stan b. 
dobry. -11.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-92-81 
VW PASSAT SEDAN, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ćcm, benzy
na, niebieski, el. otw. szyberdach, I właściciel w kraju, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, - 11.800 zł. Legnica, tel. 
076/858-49-23
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 220 tys. km,' 1800 ccm, stalowy 
metalic, centralny zamek, welurowa tapicerka, hak, po lakie
rowaniu, po remoncie silnika, - 12.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-25-70,0605/05-60-65 
VW PASSAT, 1989 r., 110 tys. km, 1800 ccm, metalic, I właści
ciel, bez wypadku; szyberdach, alarm + pilot, nowe opony, RM, 
stan idealny, • 10.900 zł. Starczówek, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28
VW PASSAT CL, 1989 r., 1800 ccm, czarny, alum. felgi, centr. 
zamek, sprowadzony w całości, spoiler na tylnej klapie, reguł, 
wys. mocowania pasów, zielone szyby, I właściciel, dodatko
we światło .stop", pokrowce, kompl. dokumentacja, atrakcyj
n y  wygląd, stan b. dobry, - 11.300 zł.lub zamienię na inny. 
Strzelin, tel. 0603/84-60-78
VW PASSAT CL SEDAN, 1989 r.. 1600 ccm, bordowy metalic,
4-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony i amortyzatory, immobili
zer, RM Philips, atermiczne szyby, reguł. wys. mocowania pa
sów, kompl. dokumentacja, atrakcyjny wygląd, stan idealny, •
11.500 zl lub zamienię na inny. Strzelin, tel. 071/392-28-35, 
0503/65-89-31
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, biały, 
ABS, el. otwierany dach, reg. kierownica, halogeny, spoiler na 
klapie bagażnika z dodatkowym światłem stopu, alum. felgi * 
kpi. opon, mało używany, • 11.000 zł. Wałbrzych, teł. 
074/841-39-58
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 220 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
alarm, relingi, sprowadzony w całości, - 15>700 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-78-80
VW PASSAT, 1989/90 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, wtrysk wielopunktowy, szyberdach, wspo
maganie, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, obrotomierz, RM, 
hak, centr. zamek, • 13.500 zł lub zamienię. Bolków, tel. 
075/741-37-12
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r.» 160 tys. km, 1600 ccm, TDI, 
granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, hak, zadba
ny, garażowany, - 14.900 zl lub zamienię na mniejszy, VW 

-Golfa, Forda Fiestę, ftp.. Paczków, tel. 077/431-71-10, 
0608/03-49-43
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r„ 110 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
metalic, I właściciel, bez wypadku, immobilizer, relingi dacho
we, RM  nowe opony, stan b. dobry, -10.900 zł lub zamienię 
na Fiata 126p albo Cinquecento. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 
074/819-48-91,0604/66-59-28 
VW PASSAT SEDAN, 1989/90 r., 141 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, szyberdach, alum. felgi, 4 za
główki, halogeny, lakierowane zderzaki, bez wypadku, alarm, 
blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 12.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-15-03,0501/12-56-09 
VW PASSAT, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, wspomaganie, roleta, relingi dachowe, immobilizer, radio,
- 12.900 zł (możliwe raty). Wilkowyja, woj. katowickie, tel. 
0601/57-35-88
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, granatowy metalic, szyber
dach, wył. zapłonu, sprowadzony w całości, kpł. dokumenta
cja, -11.900 zł. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
O  VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, 

szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, • 18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025831

VW PASSAT KOMBI. 1990 r.. 1800 ccm, czerwony, -14.000 zł 
lub zamienię na motocykl. Brzeg, tel. 0600/12-08-21 
VW PASSAT CL, 1990 r., 180 tys: km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy, wspomaganie kier., immobilizer, aluminiowe felgi, 
radioodtwarzacz, I właśoiciel w kraju, pełna dokumentacja, •
11.900 zł. Brzeg, tel. 077/411-38-29,0606/94-26-76 
VW PASSAT, 1990 r., 200 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
alarm, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, RM, wspomaga
nie, komplet kół, - 16.500 zł. Chróścina Nyska, tel. 
0607/81-55-79
VW PASSAT, 1990 r., 151 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, 2 lata w kraju, sprowadzony w całości, wspoma
ganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, 
dzielona kanapa tylna oraz rozkładana, stan b. dobry, -14.600 
zł. Jelenia Góra, teł. 075/783-44-95
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VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, bordowy, kombi, bez wypad
ku, centralny zamek, relingi dachowe, ABS, el. reguł, lusterka 
i szyberdach, szeroka listwa, obrotomierz, wspomaganie kier., 
stan b. dobry, • 13.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-95 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, kolormorskj metalic, 
inst. gazowa, el. otwierany szyberdach, el. reguł, reflektory, 
wspomaganie kier., hak, relingi dachowe, roleta, centralny za
mek + pilot, alarm, Mul-T-Lock, RM, dzielona tylna kanapa, 
dodatkowe światło stopu, podłokietnik, komplet kół zimowych, 
-15.300 zł. Leśna, tel. 075/724-24-36,0604/75-99-52 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, szary me
talic, bogate wyposażenie elektr., nowa inst. gazowa, -16.000 
zł. Nowa Sól, tel. 0603/94-34-87
VW PASSAT GL, 1990 r., 207 tyś. km, 1800 ccm, benzyna 
szyberdach, el. reg. reflektory, centr. zamek, alarm, -13.000 
zł (do uzgodnienia). Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 
071/346-18-79,0607/44-88-65
VW PASSAT, 1990 r., 206 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
alarm, centr. zamek, wymienione amortyzatory, nowy akumu
lator, alum. felgi + kpi. opon zimowych z felgami, zadbany, •
15.500 zł. Szklarska Poręba' tel. 0601/98-76-34 

"VW PASSAT KOMBI, 1990 r„ 180 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, alarm, kpi kół zimowych, stan b. dobry, -12.500 
zł. Świdnica, tel. 074/852-48-15 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., turbo D, -19.500 zł. Wińsko, tel. 
071/389-85-15
VW PASSAT, 1990/91 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
ABS, wspomaganie, hak, nowe opony, bez rdzy, nowy ukł. wy
dechowy, - 14.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-57-95 
VW PASSAT CL, SEDAN, 1990/91 r., 139 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowozłoty metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, 
el. reg. reflektory, nowy CD ♦ 6 głośników, drewno, automatic,
4-biegowy, sportowy, spoiler, halogeny, bez wypadku, spro
wadzony w całości, stan idealny, -13.600 zł łub zamienię. Zło
toryja, tel. 076/878-63-77, 0604/83-26-46 
VW PASSAT KOMBI, 1990/97 r.. 204 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, grafitowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, re
lingi dachowe, radioodtwarzacz, alarm + 2 piloty, hak, odcię
cie zapłonu, wymienione 2 tłumiki, oryginalny lakier, el. reg. 
reflektory, udokumentowane pochodzenie, - 13.500 zł. Głu
chołazy, tel. 077/439-53-77,0602/37-31-70 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
beżowy metalic, kpi. dokumentacja, I właściciel, centr. zamek 
+ pilot alarm, wspomaganie, el. reg. lusterka, relingi dacho
we, roleta, hak, RM, inst. gazowa, garażowany, - 15.500 zł. 
Paczków, tel. 077/431-67-73,0604/77-15-95 
VW PASSAT, 1991 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały,
I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, katalizator, nie eks
ploatowany w kraju, stan b. dobry, - 13.400 zł. Syców, tel. 
062/785-36-81,0603/92-75-63

-VW  PASSAT SEDAN, 1991 r., 10frtys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk•perłowoseledynowy metalic, w kraju od 2dni, bez 
wypadku, centr. zamek, el. reg. szyberdach, ABS, welurowa 
tapicerka, RM + głośniki?łcpl, kół zimowych, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, atrakć. wygląd, stan idealny, -14.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-91,060.V70-50-89 
VW PASSAT GL KOMBI, 1991 r., 170 tys’ krń,11900 ccm, TD, 
czerwony, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, relingi 
dachowe, hak, szyberdach, welurowa tapicerka, garażowany, 
zadbany, • 20.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-84 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 173 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
śliwkowy metalic, wspomaganie, welurowa tapicerka, relingi 
dachowe, - 16.000 zl. Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-93-49 '
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 153 tys. km, 2000 ccm, biały, 
bez wypadku, z urzędu celnego, relingi dachowe, kubełkowe 
fotele, szyberdach, - 14.800 zł. Jakuszów, tel. 076/857-02-11 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzy
na,.ciemnozielony metalic. eJ. otwierany szyberdach, el. re
guł. reflektory, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie 
kier., relingi dachowe, RM + 8 głośników, pełna dokumenta
cja, dużo nowych części, zadbany, alarm, Immobilizer, -15.000 
zl. Jelenia Góra, tel. 0602/51*33-19 
VW PASSAT, 1991 r., 220 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, centr. zamek, alarm, relingi dachowe, roleta bagażni
ka, garażowany, el. reg. reflektory, -17.500 zł lub zamienię na 
Forda Transita albo VW Transportera. Kępno, tel. 
062/782-81-69,0608/14-04-85 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 139 tys. km, 1800 ccm, czerwo
ny, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, centr. zamek, 
alum. felgi, stan b. dobry, - 12.600 zł. Legnica, tel. 
076/850-66-90 po godz. 19,0603/71-72-69 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., relingi da
chowe, bez wypadku, sprowadzony w całości, I właściciel, stan 
idealny, -19.200 zł. Leszno, tel. 065/520-74-90,0608/22-25-45 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm. turbo D, 
czerwony, el. otw. szyberdach, centr. zamek, wspomaganie 
kier., alum. felgi, roleta, sprowadzony w całości, stan b. do
bry, - 14.700 zł. Lipniki, gm. Kamiennik, tel. 077/431-25-60, 
0606/24-67-72
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 155 tys. km. 1800 ccm, perło- 
wogranatowy, roleta, relingi, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach el., welur, zagłówki tylne, hak, alum. felgi, kpi. kół 
zimowych, RO i CD, I właściciel w Polsce, -13.950 zł lub za
miana na uszkodzony motocykl. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-23-32, 0604/99-42-81
VW PASSAT, 1991 r., 145 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, hatogeny, centr. za
mek, szyberdach, wspomaganie, kpi. dokumentacja, -14.900 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-88,0604/72-13-43 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, biały, ABS, wtrysk, 
alarm, oznakowany, el. reg. reflektory, el. otw.'szyby i szyber
dach, roleta bagażnika, RO, reguł, fotele, • 13.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-92-76
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
biały, stan dobry, -16.000 zł. Opole, teł. 0601/46-16-29 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 192 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
beżowy, el. otwierany szyberdach, relingi, hak, ABS, • 15.700 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-13-96 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 175 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
kolor śliwkowy, relingi dachowe, wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, RO, - 16.000 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-93-49
VW PASSAT, 1991 r., 1600 ccm, TDI, srebrny metalic, wspo
maganie, welur, centr. zamek, alarm * pilot, szyberdach el., 
stan b. dobry, alum. felgi, lakierowane zderzaki i lusterka, •
18.500 zł. Włosień, tel. 075/724-13-04,0603/32-33-54 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 139 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, błękitny metalic, katalizator, garażowany, pełna dokumen
tacja, stan b. dobry, -13.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-05-14, 
0501/95-76-59
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, 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., 139 tys. km, 1800 ccm, biały, 
el. szyberdach, wspomaganie, RO Grundig, zadbany, -12.900 
zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Wrocław, tel. 
0608/09-31-95
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 157 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy, relingi dachowe, roleta bagażnika, wspomaganie 
kier., immobilizer, sprowadzony w całości z Niemiec, oryg. la
kier, stan b. dobry, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 333-99-36, 
0605/42-40-59
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 93 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
kolor morski metalic, oryg. hak, wspomaganie, dzielona tylna 
kanapa, RM, zadbany, oryg. przebieg, kupiony w salonie w 
Polsce, • 19.500 zl. Wrocław, tel. 071/789-97-75 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, roleta, relingi dachowe, stan dobry, -15.900 zł. Żagań, 
tel. 068/374-56-50,0606/91-14-78 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 151 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, szyberdach, reg. świateł, reg. pasy, alumi
niowe felgi, immobilizer, radioodtwarzacz Pioneer, wspoma
ganie kier, • 14.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/69-65-86 
VW PASSAT, 1991/92 r., 1800 ccm, benzyna, biały, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie kier., alarm, przyciemniane tylne szy
by, halogeny, - 14.500 zł. Lubań, tel. 075/722-61-56 
VW PASSAT GL, 1991/92 r., 2000 ccm. benzyna, wtrysk, ko
lor śliwkowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, szy
berdach, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, atrakcyjny wy
gląd, kpi. dokumentacja, I właściciel, stan techn. b. dobry, -
14.600 zł. Paczków, tel. 077/431-64-46,0602/67-58-35 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, granatowy metalic, 
wersja Arriva, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. szy
berdach, hak, alarm, welurowa tapicerka, kpi. opon zimowych, 
zadbany, - 17.000 zł. Leszno, tel. 0604/36-90-52. 
0607/20-34-60
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 177 tys. km, 2000 ccm. biały, 
katalizator, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el.otw. szyber
dach, el. reg. lusterka i podgrzewane, kpi. kół zimowych, nowe 
opony letnie, nowy akumulator, bagażnik, sprowadzony w ca
łości, - 19.000 żl. Leszno, tel. 065/526-28-51 
VW PASSAT KOMBI GL. 1992 r., 149 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
perlowomorski metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, 4 zagłów
ki, wszystkie el. dodatki, hak, białe kierunkowskazy, RM, kpł. 
dokumentacja, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, w kra
ju Od 3 dni, stan idealny, - 19.500 zł. Sobótka, tel. 
071/390-31-69 po godz. 18.0604/29-95-43

l TOM BO |
C A R  A U D IO  

R A D IO O D T W A R Z A C Z E  
W Z M A C N IA C Z E  

M A G N A T , B L A U P U N K T ,  M B  Q U A R T  
TEL.071/ 31512 49.351 63 07 w25

VW PASSAT KOMBI. 1992 r„ 81 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, reg. reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, re
lingi dachowe, nie eksploatowany w kraju, -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, ABS, wspomaganie, klima
tyzacja, komputer, welurowa tapicerka, blokada skrzyni bie
gów, nowe opony (na gwarancji), stan b. dobry, -17.500 zł lub 
zamienię na inny. Wołów, teł. 071/389-48-06 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 250 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, stan dobry, wspomaga
nie, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, szyberdach, hak, ha
logeny, komputer, szeroka listwa, dzielone siedzenia, podło
kietnik, relingi dachowe, alarm ♦ pilot, oznakowany, kpi. do
kumentacja, • 12.500 zł. Bolesławiec, tel. 0604/37-90-70, 
075/736-99-67
VW PASSAT, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perło- 
woczarny, wspomaganie kierownicy, ABS, centr. zamek, alarm, 
el. otw. szyberdach, blokada skrzyni biegów, instalacja gazo
wa, zadbany, - 16.000 zł. Legnica, tel. 076/857-01-93, 
0502/66-94-19
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, diesel, bordowy me

talic, szyberdach, relingi dachowe, na białych tablicach - 6.500 
DEM. Leśna. tel. 075/721-17-73 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 147 tys. km, 1800 ćcm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, immobilizer, ABS, 5-biegowy, relin
gi dachowe, alarm, RM * 4 głośniki, stan techn. b. dobry, •
15.900 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85 .  .
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, TDi, wiśniowy meta
lic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, roleta bagażnika, kompl. dokumentacja, -15.800 zl 
lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Rawicz, tel. 
065/546^35-33,0603/68-79-10 ,
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 163 tys. km, 1900 ccm. turbo D,. 
kolor grafitowy metalic, relingi dachowe, wspomaganie kier., 
roleta bagażnika, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, el. otw. szy
berdach, w kraju od tygodnia, kómpl. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 20.500 zł. Sobótka, tel. 071/393-80-44,0604/78-63-41 
VW PASSAT GT KOMBI, 1992 r„ 200 ty* km, 2000 ccm, gra
natowy metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, hak, klima
tyzacja, komputer, centr. zamek, - 15.800 zł. Wrocław, tel. 
0608/36-84-8*
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 15 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, książka ser
wisowa, po przeglądzie, relingi dachowe, centr. zamek, wspo
maganie kier., wspomaganie kier., roleta, RM + 6 głośników, 
halogeny, zadbany, stan idealny, -18.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-36-91,0601/70-50-89 
VW PASSAT SEDAN, 1992/93 r., 159 tys. km, 1600 ccm, TDI, 
biały, sprowadzony w całości, ł właściciel, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, hak,
-18.600 zł lub zamienię na tańszy, VW Golf II, Audi B3 diesel. 
Ligota Ks., tel. 077/419-22-39
VW PASSAT, 1992/93 r., 17 tys. km, 1800 ccm, biały, szyber
dach, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, bagażnik da
chowy. aluminiowe felgi, zimowe koła, - 14.500. zł. Złotoryja, 
tel. 076/877-57-35,0603/70-80-00 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, grafito
wy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyber
dach, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, zadbany, kie
rowca niepalący, spoiler tylny, radio Panasonic, - 13.300 zł. 
Leszno, teł. 0605/22-56-25 •
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 165 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, weluro
wa tapicerka, stan b. dobry, - 21.900 zł (możliwe raty) lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-78-88, 431-75-08 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 110 tys. km, 1600 ccm, granato: 
wy metalic, stan b. dobry, szyberdach, elekr. otw. szyby, welu
rowa tapicerka, przegląd tech. 14.02.2001 r., alum. felgi, 
kompl. Icół zimowych, -15.500 zł. Wrocław; tel. 0609/06-44-30 
VW PASSAT, 1993 r„ 152 tys. km, 2000 ccm, 115 KM, biały, 
serwo, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. luster
ka, radio, książka serwisowa, roleta, do sprow. z Niemiec, .na 
chodzie* - 4.200 DEM + cło i transport. Wrocław, tel. 
0502/53-21-62 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00529 www.autogielda.com.pl)
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VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, benzyna, biały, centr. 
zamek, RO, sprowadzony, stan b. dobry, » 15.500 zł. Bogaty
nia, tel. 075/648-01-60
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 78 tys. km. 2000 ccm, łfcnzyna, 
biały, z czerwonymi napisami, do sprowadzenia z Niemiec, 
sprawny technicznie - 3.500 DEM. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 174 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemnozielony metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyber
dach, oryginalny hak, radioodtwarzacz oryginalny, alum. fel
gi, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony z Niemiec, fak
tura VAT, po przeglądzie technicznym. kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 19.200 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25, 
0603/69-19-06
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 103 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, ABS. el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, 2 pod. powietrz
ne, klimatrońic, alum. felgi, kpi. opon zimowych, - 18.500 zł. 
Nowogrodziec, tel. 0605/68-73-22,0502/23-69-03 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, ciemnoperłowogranatowy, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., centr. zamek, welurowa tapicerka, atermiczne szyby, 
roleta, relingi, dzielona tylna kanapa, reguł, fotel kierowcy, ob
rotomierz, kpł. dokumentacja, w kraju od 6 mies., przegląd do
05.2002 r., stan techn. b. dobry, -. 18.400 zł. Rawicz, tel. 
0502/40-38-11,0600/80-79-54
VW PASSAT KOMBI. 1993 r.. 1900 ccm, turbo D, bordowy me
talic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, ABS, eł. 
szyberdach, relingi dachowe, roleta, w kraju od 2 dni, bez wy
padku, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 21.500 zł. Sobótka, 
tel. 0602/55-43-77
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel 
ABS, wspomaganie, po przeglądzie technicznym, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, • 17.500 zł. Stary Olesiec, tel. 
062/741-53-61,0605/58-28-32 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, roleta, hak, wspomaganie kier., reg. świateł, stan b. 
dobry, garażowany, pełna dokumentacja, I właściciel, -16.000 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-52-23 
VW PASSAT CL, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
kombi, w kraju od 6 miesięcy, stan b. dobry, - 18.500 zł. Wa
lim, tel. 074/845-72-39
VW PASSAT KOMBI. 1993 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, pół roku w kraju, stan b. dobry, - 18.700 zł. Woliny, tel. 
074/845-72-39
VW PASSAT KOMBI, 1993 r„ 117 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, sprowadzony w całości, I właści
ciel w kraju, bogate wyposażenie, stan b. dobry, - 17.800 zł 
lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0605/60-72-32 
VW PASSAT, 1993/94 r., 143 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, wersja Trend, el. reg. lusterka i szyberdach, ABS, centr. 
zamek, relingi dachowe, hak, roleta, 2 dni w kraju, - 21.800 zł 
(kupujący nie płaci podatku).., tel. 0607/24-38-08 
VW PASSAT KOMBI, 1993/94 r., 113 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, kolor śliwkowy metalic, bez wypadku, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, RM z 
RDS-em, relingi dachowe, roleta, hak, wersja .Trend”, 75 KM. 
w kraju od 3 dni, stan idealny, opłacone cło i podatek, • 23.200. 
zł. Sobótka, tel. 071/390-31-69 po godz. 18,0604/29-95-43 
VW PASSAT GL SEDAN, 1993/94 r., 118 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, model przejściowy, w kraju od 7 
lat, pełne wyposażenie, kpi. kół zimowych, stan idealny, •
23.500 zl lub zamienię na tańszy osobowy. Świdnica, tel. 
0602/76-87-49
VW PASSAT, 1994 r., 110 tys. km,-.1900 ccm, turbo D, grana
towy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, ABS, 
radio z RDS-em, dzielone tylne siedzenia, zestaw głośno mó
wiący z telefonem komórkowym, • 24.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-67-03, 0603/97-11 -53
VW PASSAT GL KOMBI. 1994 r., 1800 ccm. biały. kpł. doku
mentacja, I właściciel, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
halogeny, RM stereo, relingi dachowe, stan techn. b. dobry, -
20.900 zł lub zamienię (możliwe raty). Legnica, teł. 
076/854-78-08,0602/36-07-03 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 170 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalik, welur, wspom. kierownicy, ABS, 2x poduszka pow., 
komputer pokładowy, elektr. otw. szyby, szyberdach, lusterka, 
łialogeny, alarm, immobilizer, centr. zamek, wspom. kierowni
cy, RO, oclony w całości, - 26.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/817-31-65
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 168 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, 2 poduszki pow., ABS. centr. zamek, wspomaganie 
kier., RM, I właściciel, kpi. dokumentacja, nie eksploatowany 
w kraju, • 26.900 zl. Lwówek Śląski,^el. 075/782-59-66, 
0602/36-90-52
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 188 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, sprowadzony z Niemiec, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyberdach, 2 pod. powietrzne, ABS, relingi dachowe, 
roleta. 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja,
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- 25.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-88,0604/72-13-43 
, Niemcy. 0049/17-42-85-40-12
VW PASSAT SEDAN, 1994 r„ 118 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, I właściciel w kraju, wspomaganie, ABS, 
el. otw. szyby, bez wypadku, RM Blaupunkt, centr. zamek, 
immobilizer, alarm, kpi. dokumentacja, • 23.200 zł.' Polanicą 
Zdrój, tel. 074/868-10-36
VW PASSAT -SEDAN ,1994 fi. 1900 ccm, turbo D, 115 kM, kolor 
śliwkowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, klimatyzacja, alum. fel
gi, atrakc. wygląd, w kraju od 2 dni, kpi. dokumentacja, • 32.500 
zł. Sobótką, teł. 0602/55-43-77
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 150 tys.kmJ800ccm, benzy
na, bordowy metałic, klimatyzacja, wspom: kierownicy, ABS, 
centralny zamek ♦ pilot, RO, alarm, relingi, roleta bagażnika, 
sprowadzony w całości, w kraju od 4 lat, kpi. dokumentacja. -
25.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65,0604/87-95-01 
VW PASSAT GT, 1994 r., 164 tys. (cm, 2000 ccm, kolor śliwko- 
wy metalic, klimatyzacja, ABS, wspom. kierownicy, RM, el. reg. 
lusterka i reflektory, centralny zamek, alarm ♦ pilot, alum. fel
gi. relingi, roleta, hak, sprowadzony w całości, w kraju od 1996 
r, • 25.000 zł lub zamienię na diesla, bus, van, kombi. Wał
brzych, tel. 074/842-17-36,0604/13-80-65 
VW PASSAT KOMBI GL, 1994 r., 123 tys. km, 1900 ccm. TDI, 
biały, ABS, 2 poduszki pow., podg. fotele, welurowa tapicerka, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, immobilizer, el. reg. re
flektory, relingi,.roleta, alum. felgi, zdejmowany hak, książka 
serwisowa, bez wypadku, oclony na nowych zasadach, stan 
b. dobry, • 27.500 zł. Zielona Góra, teł. 068/323-52-62, 
0604/60-80-94
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 189 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, radio, relingi da
chowe, bez wypadku, I właściciel w Niemczech, odbiór przy 
granicy • 8.900 DEM ♦ cło. Złotoryja, tel. 076/878-41-17, 
0608/74-38-25 :
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 122 tys. km, 1800 Ccm, gra
natowy metalic, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, 
wspomaganie kier., relingi dachowe, roleta, zadbany, -22.600 
zł lub zamienię na samochód do 10.000 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-67-02,0607/27-10-77 
O  VW PASSAT, 1994/95,1900 ccm, szary met., kli

matronic, ABS, wspomaganie kier., 2 x pod. 
pow., aluminiowe felgi, bezwypadkowy, stan ide
alny, - 29.900 zł lub zamienię na inny. Żary, tel. 
068/374-27-97 

VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 130 tys. km. 1800 ccm, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, re
lingi dachowe, welurowa.tapicerka, bez wypadku, do sprowa
dzenia z Niemiec, - 23.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27

VW PASSAT 1.9 TDI KOMBI
1998 r, przeb. ok. 100 tys. km, bogate wyposażenie, 
srebrny met., jasna tapicerka, zakupiony w salonie, 
serwisowany, bezwypadkowy, cena 60 tys. zł.

'  OPO12468
Koszalin, tel. 094/346-26 93,0-600 859 441

VW PASSAT GL KOMBI, 1994/95 r„ 96 tys. km, 1900 ccm. tur
bo D, czerwony, intercoołer, bez wypadku, kompl. dokumenta
cja, w kraju od 2 tygodni, wspomaganie kier., ABS, RM, weluro
wa tapicerka, 4 zagłówki, klimatyzacja, centr. zamek, roleta, 
relingi dachowe, 2 pod. powietrzne, stan techn. idealny, - 33.400 
zł. Kłodzko, teł. 074/867-46-05,0602/10-57-09 
VW PASSAT SEDAN, 1994/95 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, 
2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, stan b. dobry, zadbany, możli
we raty przez komis, - 21.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/781-84-69,0603/42-29-49
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 189 tys. km; 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, 2 poduszki pow., relingi dachowe, centr. zamek, 
immobilizer, roleta, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec -
8.900 DEM ♦ cło lub na gotowo - 23.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41 r17.0608/74-38-25
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 135 tys. km, 1890 ccm, TDI, gra
natowy metalic, ABS, el. otw. dach, el. otw. szyby, wspomaga
nie, relingi, ciemna tapicerka, 2 poduszki powietrzne, bwzwy- 
padkowy, jeden właściciel, - 28.500 zł. Opole, teł. 0604/23-44-08 
VW PASSAT, 1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDI.jasnobrązowy, 
ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, alarm + pilot, centr. za
mek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, 
w kraju od roku, - 28.000 zł. Szprotawa, tel. 0604/65-92-19, 
068/376-40-74
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, wtrysk sprowadzony w 
całości, I właściciel, stan b. dobry, - 20.900 zł. Wrocław, teł. 
071/310-71-38,0606/60-13-92
O  VW PASSAT, 1995 r., 96 tys. km, 1900 ccm, TDi, 

kolor wiśniowy, 2 poduszki powietrzne, wspoma
ganie kier., immobilizer, alarm + pilot, centralny 
zamek, el. reguł, lusterka, I właściciel w kraju, -
27.000 zł. Szprotawa, te l. 068/376-40-74, 
0604/65-92-19 01032321

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 87025841

VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km. 1900 ccm, TD. srebrny meta
lic, wspomaganie, welur, radioodtwarzacz, elektryka, immóbili- 
zer, - 31.500 zł lub zamiana na tańszy, 4-drzwiowy. Kalisz, teł. 
062/766-16-25.0602/83-25-62
VW PASSAT KOMBI, 1995 r„ 142 tys. km, 1800 ccm, granato
wy metalic, ABS, 2  pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, alamr * pilot, immobilizer, - 24.000 zł. Leszno, tel. 
065/571 -22-88,0601/88-04-36
VW PASSAT KOMBI; 1995 r„ 1900 ccm. turbo D, granitowy 
metalic,relingi dachowe, ABS, wspomaganie, pełna elektryka,: 
2 pod. powietrzne, bez wypadku, I właściciel, - 28.000 zł. Opo
le, tel. 0604/23-44-08 ; \
VW PASSAT, 1995 r., 1900 oćm, turbo Dł, czerwony* centr. za
mek, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, dzielo
na tylna kanapa, roleta, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
- 29.500 zł. Przemków k. Polkowic, tel. 076/831-91-91, 
0604/55-62-37
VW PASSAT KOMBI, 1995 r„ 121 tys. km, 1900 ccm, TDi* czer
wony, bez wypadku, ABS, pełne wyposażenie elektr., welurowa 
tapicerka, relingi dachowe, roleta bagażnika, stan idealny,' -
27.500 zł. Sobótka, tel. 0501/03-28-76 
VW PASSAT KOMBI .BIKER*, 1995 r., 100 tys. km ABS, serwo, 
2 pod. powietrzne, szyberdach 3-stopniowy, RM Beta, reg. fotel 
kierowcy, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, pbdłokietnjki, ęl. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, roleta, relingi, hak na gwarancji, 
książka serwisowa, I właściciel, - 28.000 zł. Świdnica, teł. 
074/853-72-77
VW PASSAT CL KOMBI, 1995 r„ 91 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, - 29.000 zł (możliwe 
raty). Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, turbo D limuzyna, alarm, centr. 
zamek, pełne wyposażenie el., RO, dzielone tylne siedzenia, 
sprowadzony w całości, - 25.600 zl 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 zl lub 
zamienię na tańszy. Wtocław, teł. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r„ 143 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, perłowobiały, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, ABS, el. szyberdach, relingi dachowe, roleta bagażnika, 
podłokietnik, immobilizer, w kraju od 2 dni, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, - 28.500 zl. Sobótka, tel. 0602/55-43-77 .
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 170 tys. km, 1900 ocm, turbo D, 
biały, kpi. dokumentacja, stan dobry, el. otw. szyby, szyberdach, 
centr. zamek, • 25.300 zł. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 1900 ccm, TDi, 110 KM, czarny, 2 
poduszki pow., białe zegary, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 
wyposażenie el., wspomaganie. • 32.000 zł. Poniec, tel. 
065/573-13-63
VW PASSAT, 1996 r., 140 tys. km, granatowy metalic, elektry

ka, klimatyzacja, 2 poduszki, sprowadzony z Francji w całości, 
pełna dokumentacja, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-58-25 
VW PASSAT KOMBl! 1996 r., 2800 ccm, V6, śliwkowy metalic, 
klimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie el., alum. felgi, hak, 
relingi dachowe, garażowany, kpi. dokumentacja, alarm, bloka
da skrzyni biegów  ̂- 35.900 zł łub zamienię na busa. Wtocław, 
tel. 071/346-26-52, 346-22-15,0603/92-94-24 
VW PASSAT KOM81,1996 r.. 38 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, relingi dachowe, hak, 
RO. - 32.500 zł. Wocław, tel. 071/348-14-96 
VW PASSAT B5 ,1997 r.. 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, pertowo- 
zielony metalic, ł właściciel, kpi. dokumentacja, 4 pod. powietrz
ne, klimatronic, 110 KMj pełne wyposażenie oprócz skóry, •
53.000 zł lub zamienię na tańszy, VW Golfa III, diesla. Pacz
ków. tei. 077/431-67-73,0604/77-15-95
VW PASSAT B5 ,1997 r:, 102 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic. 90 KM, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, - 47.000 zł. Międzylesie, tel. 
074/812-66-01,0603/13-09-73
VW PASSAT B-5,1997 r., 88 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony metalic, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 49.500 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-47-29
VW PASSAT B 5 ,1997 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, 110 KM, pełne wyposażenie, klimatronic, pełne wypo
sażenie oprócz skóry, stan idealny, - 47.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-09-42 po godz. 18
VW PASSAT. 1998 t:, 75 tys. km, 1600 ccm, 101 KM,~błękithy 
metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, immobilizer, RO, 
el. otw. szyby, el. reg! lusterka i reflektory, reg. kierownica, wspo
maganie, centr. zamek, halogeny, bez wypadku, w kraju od 2 
miesięcy, - 44.500 zł. Szprotawa, tel. 0604/65-92-19, 
068/376-40-74
VW PASSAT, 1998 r.t 95 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy. 90 
KM, klimatyzacja, 2x poduszka pow., ABS, elektr. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, immoblilizer, centralny zamek, reg. kierowni
cy, relingi dachowe, - 57.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-75-40 
po 20,0603/75-51c37
O  VW  PASSAT B 5 ,1998 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 

błękitny metalic, 101 KM, 4 poduszki pow., im
mobilizer, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. 
otwierane szyby, w kraju od miesiąca, kanapa 
dzielona, centralny zamek, bez wypadku, stan 
idealny, - 43.000 zł. Szprotawa, teł. 068/376-40-74, 
0604/65-92-19 01032311 

VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 38 tys. km, 1600 ccm, biały, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, -
49.000 zł. Lubin, tel. 0603/64-64-14
VW PASSAT, 1998 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyza
cji, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, - 46.000 zł łub za
mienię na tańszy. Międzylesie, teł. 074/812-65-12, 
0603/33-86-55
VW PASSAT B5, KOMBI. 1998 r.. 52 tys. km, 1900 ccm, TDi,. 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, kli
matronic, - 58.000 Zł! Oleśnica, teł. 071/314-91-86,' 
0601/72-56-81
VW PASSAT KOMBI* 1998 r., 85 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
zielony metalic, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, - 48.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
0502/57-16-65
VW PASSAT, 1998 r., 1900 ccm, turbo D, 110 KM, niebieski 
metalic, klimatronic, e i otw. szyby, 4 pod. powietrzne, bez wy
padku, w kraju ód tygodnia, - 47.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-03-82
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 36 tys. km. 1600 ccm, granatowy, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, 4 pod. powietrzne, kGmatyzacja, welurowa tapicerka, relingi 
dachowe, • 44.500 zł lub zamienię na tańszy. Wołów. tel. 
071/389-48-06
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 97 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
110 kM. biały, alarm, immobilizer, pełna elektryka, klimatyza
cja, ABS, 4 pod. powietrzne, hak, roleta, siatka, książka ser
wisowa, w kraju od 2 lat, I właściciel, stan idealny, - 55.000 zł 
lub zamienię na inny, do 25.000 zł. Wrocław, teł. 071/313-66-22 
VW PASSAT KOMBI. 1999 r., 90 tys. km, 2800 ccm, V6. syncro. 
błękitny metalic, i właściciel, kupiony w salonie, wersja Trendli- 
na, klimatronik, komputer, alarm, zabezpezpieczenia, 4 WD, 4 
poduszki pow., worek na narty, pakiet zimowy, system audio, 
RO ♦ CD, serwisowany, b. zadbany, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-02-70
VW PASSAT, 2000 r., 45 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 115 KM 
ABS, ASR, EDC, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, klimatronic, kupiony w salonie, bez wypadku, - 69.500 
zł. Wrocław, tel. 0608/47-33-20 
VW POLO, 1978 r., 215 tys. km, 1085 ccm, czarny, stan bla
charki b. dobry, silnika dobry, dużo nowych części, RO, prze
gląd do 04.2002 r., ciemne szyby tylne, tapicerka do poprawki,
- 2.500 zł. Wtocław, tel. 0604/63-41-91 
VW POLO. 1978/90 r., 1100 ccm, czerwony, nowy akumulator, 
szyberdach, -1.900 zł. Poniec, tel. 065/573-15-02 
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, pomarańczowy, stan dobry, - 2.700 
zł. Oława, tel. 071/313-98-61
VW POLO, 1980 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, po lakierowa
niu, nowe opony, stan dobry, atrakc. wygląd, nowe hamulce, po 
wymianie paska klinowego, alarm, - 1.500 zł. Walim, tel. 
0606/58-15-14
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1100 ccm, niebieski metalic. - 3.200 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-12-06
VW POLO KOMBI, 1982 r„ 1000 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, na białych tablicach, • 950 zl. Wocław, teł. 071/347-84-93 
VW POLO KOMBI, 1982/83 r., 1100 ccm, niebieski metałic, spro
wadzony w całości, dodatkowe światło .stop*, garażowany, za
dbany, stan b. dobry, - 4.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-39-75 
VW POLO KOMBI, 1983 r., 1100 ccm, srebrny metalic, stan 
dobry, - 4.000 zł. Mietków, teł. 071/316-90-45 
VW POLO KOMBI. 1984/94 r., 170 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, stan dobry, szyberdach, alarm * pilot, ciemne szyby, 
pełna dokumentacja, - 5.900 zł. Kowary, tel. 0601/19-30-28 
VW POLO, 1985 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, złoty me
talic, stan dobry, - 4.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88,077/431-75-08
VWPOLO KOMBI, 1985/94 r, 170tys. km, 1100 ccm, benzyna,. 
czerwony, stan dobry, ciemne szyby, alarm ♦ pilot, szyberdach, 
pełna dokumentacja, • 5.900 zł. Kowary, teł. 0601/19-30-28 
O  VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, granatowy, • 5.900 

zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87025811

VW POLO COUPE FOX, 1987 r., 1000 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy, RO, b. zadbany, na zachodnich tablicach • 1.000 DEM. 
Gubin, tel. 0607/12-57-62
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 KOAfól, 1987- r., 1035 ccm, benzyna, biały, insi ga
zowa, ciemne szyby, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, - 7.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, busa VW Transpor
ter. Żary, tel. 0608/04-42-67
VW POLO, 1988 r., 1300 ccm, diesel, biały, 5-biegowy. nowe 
opony, - 7.500 zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-53-41. 
071/312-63-41
VW POLO FOX, 1988 r., 137 tys. km, 1300 ccm, diesel, biały, 
zadbany, nowe opony, po wymianie pasków, płynów, filtrów, 
świec i oleju, RM, - 7.000 zl. Dobrzejowice, tel. 0605/57-85-88 
VW POLO FOX, 1988 r., 1100 ccm, benzyna, biały, I właściciel, 
z urzędu celnego, stan b. dobry, • 8.500 zł. Dzierżoniów, tei. 
074/831-28-03 wieczorem
VW POLO COUPE, 1988 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, • 1.500 DEM Jelenia Góra, tel. 0503/03-95-77 
VW POLO, 1988 r., 170 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwony, 
kpi. dokumentacja, I właściciel, książka serwisowa, w kraju od 
4 lat, stan dobry, • 7.000 zł lub zamienię na VW Golf III. Lubin, 
tel. 076/846-54-70,0607/04-26-89 
VW POLO, 1988 r., 163 tys. km, 1050 ccm, czerwony,.weluro
wa tapicerka, stan b. dobry, kierownica sportowa, immobilizer -
7.000 zł, zamienię na Opla Corsa 1.2. Opole, tel. 0604/79-00-72 
VW POLO FOX, 1988 r., 76 tys. km, 1035 ccm, benzyna, wi
śniowy, stan b. dobry, 3-drzwiowy, rozkł. tylne siedzenia, - 7.200 
zi. Wtocław, tel. 071/783-96-94
VW POLO, 1988/89 r., 164 tys. km, 1300 ccm, GT. wtrysk, zie

lony metalic, szyberdach, katalizator, dzielona tylna kanapa, 
alum. felgi, - 8.300 zł. Paweł Zatorski, Zgorzelec, teł. 
075/775-50-31 w. 388
VW POLO COUPE FOX, 1989 r., 108 .tys. km, 1000 ccm, ciem
noszary metalic, nowy TUV, RO, 3-drzwiowy, stan idealny, na 
zachodnich tablicach - 1.250 DEM. Gubin, tel. 0607/12-57-62 
VW POLO KOMBI, 1989 r., 1000 ccm, 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, 1049 ccm. czerwony, 
kpi. dokumentacja, szyberdach, RM, przegląd do 05.2002 r., 
stan b. dobry, - 8.000 zł. Świdnica, tel. 074/640-44-62 
VW POLO, 1989 r., 1043 ccm, czarny, szyberdach, - 8.000 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-61-82
VW POLO COUPE, 1989/94 r., 104 tys. km, 1043 ccm, benzy
na, srebrny metalic, 5-biegowy, szyberdach. RM, garażowany, 
udokum. pochodzenie, 3-drzwiowy, stan b. dobry, • 7.800 zl. 
Otmuchów, tel. 077/431-52-15
VW POLO COUPE, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, biały, na bia
łych tablicach, - 2.500 zł. Kluczbork, teł. 0605/29-58-24 
VW POLO, 1990 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, cen
tralny zamek, immobilizer, - 8.000 zł. Olszyna, gm. Lubań, teł. 
0604/27-54-28
VW POLO COUPE,, 1990 r., 180 tys. km, 1300 ccm, wlrysk, 
niebieski metalic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, Szyberdach, katali
zator, blokada skrzyni biegów, * 9.200 zł. Paczków, teł. 
077/431-75-98 ::
VW P0LO KOMBI, 1990 r., 1100 ccm; biały, stań b. dobry, na 
zachodnich tablicach -. 800 DEM. Zielona Góra, tel. 
0604/60-80*4
VW POLO. 199tr., 1050 ocm, .biały, benzyna bezołowiowa, stan 
b. dobry, - 7.600i ł ,  Wrodaw, teL 071/354-36-30 v
VW POLO KOMBI, 1991 r., 116 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, stan dobry, alarm, wtrysk, katafizator  ̂-11.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-31-23,0607/75-60-90 
VW POLO FOX, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk, granatowy, 5-biego
wy, 3-drzwiowy, radio, nowe opony, katalizator, garażowany, -
11.000 zł. Henryków, gm. Ziębice, teł. 074/810-50-33 wewn. 34, 
0603/78-2747 po godz, 15
VW POLO, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, srebrny, kombi, pełna 
dokumentacja, tapicerka z materiału, roleta, - 9.400 zł lub za
mienię na tańszy samochód, możliwa niewielka dopłata. Kłodz
ko, tel. 074/867-32-51,0609/06-63-10 
VW POLO, 1991 r., 115 tys. km, 1500 ccm, benzyna, granato
wy, szyberdach, el. reg. reflektory, - 9.200 zł. Wrodaw, tel. 
0503/83-81-28,071/789-61-76
VW POLO KOMBI. 1991 r., 1100 ccm, biały, sprowadzony w 
całości, alarm + pilot, RM, odcięcie zapłonu, - 7.200 zł. Wro
daw, tel. 071/315-13-47
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 CL, 1991/96 r., 150 tys. km. 1300 ccm, zielony meta
lic, mono wtrysk, el. reg. reflektory, • 10.500 zł. Oleśnica, teł. 
071/398-67-82
VW POLO KOMBI, 1992 r., 170 tys. km. 2000 ccm. biały, 115 
KM, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, 
RM, roleta bagażnika, hak, bezpośredni wtrysk, • 15.900 zł. 
Koźmin Wlkp., tel. 0604/16-79-29 
VW POLO, 1992 r., 82 tys. km, 1000 ccm, benzyna, wlrysk, 
czerwony, szyberdach, e l reg. reflektory, skrzynia 5-biegowa 
nowa, książka serwisowa, stan b. dobry, - 10.500 zł. Zbąszy
nek, teł. 068/384-97-39,0602/36-8148 
VW POLO KOMBI, 1993 r., 78 tys. km, 1043 ccm, wtrysk, biały, 
sprowadzony w całości. I idaśddd w kraju, ekonomiczny, -
10.500 zł. Głogów, tel. 076/834-7443
VW POLO, 1993 r., 121 tys. km, 1053 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, alarm, • 14.000 zł. Zduny, tel. 062/721-51-91, 
0606/25-70-31
VW POLO, 1993/94 r., 112 tys. km, 1300 ccm, zielony, alarm + 
pilot, oznakowany, książka serwisowa, nowe tarcze i klocki ha
mulcowe, garażowany, stan b. dobry, - 12.200 zl. Wierzbice, 
gm. Kobierzyce, tel. 071/390-88-97 
VW POLO COUPE, 1993/97 r., 67 tys. km, 1300 ccm, pertowo- 
czarny, szyberdach, - 13.800 zł. Wrodaw, tel. 0605/54-31-85 
VW POLO COUPE, 1994 r., 115 ty*, km. 1000 ccm, biały. RM, -
11.500 zł. Ostrów Wkp., tel. 062/592-0742,0607/58-17-58 
VW POLO, 1994 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, butełkowo- 
ziełony metałic, model 1995 rok, 3-drzwiowy, alum. felgi, I wła
ściciel w kraju, - 17.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-05-95 po godz. 16
VW POLO, 1994 r., 1000 ccm, biały, sprowadzony, zarejestro
wany, -11.500 zł. Zielona Góra, teł. 0607/324943 
VW POLO, 1995 r., 1300 ccm, benzyna bez wypadku, 2 po
duszki pow., ABS, eł. otw. szyby,'- 19.500 zł. Wrodaw, tel. 
0602/80-01-02
VW POLO, 1995 r , 75 tys. km, 1000 ccm, benzyna, niebieski, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, el. reg. reflektory, radio, zadba
ny, -18.500 zł. Syców, teł. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
VW POLO, 1995/96 r., 115 tys. km, 1400 ccm. ciemnozielony 
metałic, wspomaganie kier., szyberdach, 2 pod. powietrzne, 
szerokie zderzaki, przyciemniane szyby, • 18.700 zl. Oława, teł. 
0502/28-56-13
VW POLO, 1995/96 r., 59 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, reg. kierownica, immobilizer, centr. za
mek, 5-drzwiowy, książka serwisowa, w kraju od roku, stan b. 
dobry, -19.300 zł. Wtodaw, tel. 0501/80-52-66 
VW POLO, 1996 r., 53 tys. km, 1043 ccm, niebieski, 2x podusz
ka pow., centralny zamek, alarm, szerokie zderzaki, RO, alum. 
felgi, pokrowce wełurowe, lotka, po przeglądzie, obrotomierz, 
estetyczny wygląd, pierwszy właściciel w kraju, - 23.000 zł. Ole
śnica, teł. 0603/95-97-69 lub 071/798-10-12 
VW POLO, 1996 r., 1000 ccm, grafitowy metalic, 2 poduszki 
pow., wspomaganie kier., szyberdach, do poprawek błachar- 
sko-iakierniczych, 3-drzwiowy, - 13.500 zł. Rawicz, tel. 
065/546-29-15,0603/63-13-56
O  VW POLO CLASSIC, 1996 r., 1400 ccm, czerwo

ny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
właściciel, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, alarm, immobilizer, centralny zamek, radio
odtwarzacz stereo, welurowa tapicerka, stan ide
alny, • 27.900 zl. „AUTO-PLUS", Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01032221

VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, czarny, 3-drzwiowy, reg. kierow
nica, reguł. wys. mocowania pasów z napinaczami, alum. felgi, 
alarm, immobilizer x 2, oznakowany, RO, garażowany, zadba
ny, w łaśddel niepalący, - 20.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-44-16,0602/79-52-29 .
VW POLO. 1996 r., 30 tys. km, 1100 ccm. czerwony. - 22.000 
zł. Kalisz, tel. 062/502-90-21,0602/75-87-31 
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierow
nicy, el. otw. szyby, szyberdach, obrotomierz, garażowany, stan 
b. dobry, - 26.300 zł: Kępno, teł. 062/782-83-55 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, zielony, 5-drzwiowy, - 20.000 zł. 
Lubin, tel. 076/841-20-89
VW POLO. 1996 r., 96 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski, 
wspomaganie kier., immobilizer, alarm, reg. kierownica, po wy
mianie pasków i rozrządu, stan b. dobry, - 23.500 zł. Opole, tel. 
0501/26-61-36
VW POLO, 1996 r„ 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., szy
berdach, el. otwierane szyby, stan b. dobry, - 24.000 zł. Pacz
ków, teł. 077/431-76-59
VW POLO, 1997 r., 52 tys. km, 1900 ccm, diesel (ECO), cha
browy,^ pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wszystkie el: do
datki, 5-drzwiowy, szyby atermiczne, RM, opony 175/65/13, 
obrotomierz, bez wypadku, w kraju od 3 dni, ł właściciel, stan 
idealny, - 24.900 zł. Sobótka, tei. 071/390-31-69 po godz. 18, 
0604/29-9543
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny me
talic, kupiony w salonie, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
oznakowany, - 23.400 zi. Wschowa, tel. 0603/79-30-19 
VW POLO CLASSIC, 1997 r.. 130 tys. km. 1390 ccm. granato
wy, el. otwierane szyby, alarm, centralny zamek, zestaw głośno 
mówiący, RM z RDS, immobilizer, nowe amortyzatory, - 26.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-9443 
VW POLO, 1997 r., 1900 ccm, diesel, bananowy, 3-drzwiowy, 
wspomaganie, w kraju od 1.5 roku, • 25.000 zł. Pleszew, tel. 
062/74245-65,0600/45-8841
VW POLO, 1997 r., 98 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony metalic, 
101 KM, 3-drafowy, 2pod. powietrzne, ABS, wspomaganie kier..

kubełkowe fotele, szerokie zderzaki, sportowy tłumik, , nowe 
amortyzatory, pasek rozrządu i napinacze, - ZO.̂ OO zl. Strzelin, 
tał. 071/39241-85,071/392-09-27 po godz. 18 
VW POLO, 1997 r., 59 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
szyberdach, reg. kierownica i pasy, - 26.000 zł. Wrodaw, tel. 
0605/59-88-00
VW POLO, 1997/98 r., 1900 ccm, SDi, czarny metalic, w kraju 
od 3 tygodni, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, d. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, - 27.500 zł. Kłodzko, teł. 074/811-02-35, 
0604/90-64-22
VW POLO, 1997/98 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, kataliza
tor, garażowany, d. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, wspo
maganie, 5-biegowy, serwisowany, immobilizer, stan idealny - 
22.800, zamienię na VW Golfa, droższego, kombi, TDi. Syców, 
tel. 062/785-34-66,0600/36-27-56 
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r., 69 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, d. otw. szyby, ałarm, 
radio, immobSizer, reg. kierownica, kupiony w salonie w kraju, 
serwisowany, garażowany, bezwypadku, stan idealny. - 28.700 
zl lub zamienię. Żary, woj. lubuskie, tel. 068/375-90-90 
VW POLO, 1998 r., 43 tys. km, 1400 ccm, granatowy metalic, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, d. otw. szyby, reg. kierowni
ca, poduszka pow, - 23.500 zł. Kalisz, tel. 0602/27-91-74 
VW POLO, 1998 r., 90 tys. km, czarny, elektryka, szerokie zde
rzaki, 2x poduszka pow., centr. zamek,-26.000 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-32-07
VW POLO VARIANT, 1998 r., 55 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, z salonu, centralny zamek, alarm, radio, aluminiowe 
fełgi • 33.000 zł lub zamienię na tańszy samochód albo na tere
nowy. Kłodzko, teł. 0601/76-12-60 
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., 21 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor grafito
wy metałic, wspomaganie kier., reg. kierownica, d. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, ABS, centr. zamek, immobilizer, alum. felgi 
14*. 3-drzwiowy, RO, zarejestrowany, przegląd do 2003 r., kom
pletna dokumentacja, • 27.500 zł. Pępowo, tel. 065/573-62-46 
VW POLO CADDY, 1998 r., 1900 ccm, TDi, biały, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, el. otwierane szyby, - 24.000 zł. 
Poniec, teL 065/573-13-63
VW POLO. 1998/99 r., 21 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 2 
poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
immobilizer, ABS, szerokie zderzaki, wspomaganie kier., ciem
ne lampy, belgijska książka serwisowa, pełna dokumentacja, -
27.200 zł. Leszno, td. 065/526-27-44,0603/40-96-89
VW POLO, 1998/99 r„ 38 tys. km, 1800 ccm, diesd, kolor gra
fitowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, wspomaganie kier.,RO, 
- 26.900 zl lub zamienię na większy diesel, minivan, z dopłatą. 
Lubin, tel. 076/846-77-07,090/64-03-38 
VW POLO, 1998/99 r., 36 tys. km, 1400 ccm, butelkowa zieleń, 
3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki, ABS, cen
tralny zamek, darm+piłot, immobilizer, 4 głośniki, komplet opon 
zimowych, pierwszy tdaśddel, książka serwisowa, - 23.800 zł. 
Oława, td. 0502/5046-29
VW POLO. 1999 r., 26 tys. km, 999 ccm, zielony metałic, 
3-drzwiowy, regulacja wysokości siedzeń, instalacja radiowa + 
2 głośniki, kupiony i serwisowany w Polsce, bez wypadku, -
25.500 zł. Wrodaw, td. 0601/50-09-76,327-70-18
VW SANTANA, 1982 r.. 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski metalic, aluminiowe felgi, po wymianie płynów, oleju, filtrów, 
nowe amortyzatory, klocki ham., po remonde silnika, po lakie
rowaniu, skórzana tapicerka, stan dobry, • 4.500 zł lub zamie
nię na automatic. Jelenia Góra. tel. 075/643-88-62, 
0606/72-69-08
VW SANTANA SEDAN, 1982 r., 1600 ccm, ciemnozielony, inst. 
gazowa, alarm, centralny zamek, przegląd do 01.2002 r.. 5-bie
gowy, stan blacharki dobry, pełna dokumentacja, - 3.700 zł. 
Wtodaw, td. 071/359-35-65,0606/59-27-64 
VW SCIROCCO, 1978 r., 1500 ccm, zielony metalic, silnik do 
regulacji, stan dobry, -1.000 zł lub zamienię na inny albo sprzęt 
RTV. Jugowice, gm. Walim, tel. 074/845-38-85 prosić Janka 
VW SCIROCCO, 1979 r., 1600 ccm, czarny, po remoncie bla
charki i silnika oraz podzespołów, fotde i konsola środkowa 
Porsche, alum. felgi, spdłery, demne lampy, RO z pilotem, -
3.200 zf. Byczyna, tel. 077/41348-68
VW SCIROCCO, 1982 r., 76 tys. km, 1600 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, - 5.300 zł. Wtodaw. tel. 071/346-24-10 
VW SCIROCCO II, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, zielony meta
lic, 5-biegowy, nowe opony, - 6.400 zł lub zamienię. Prusice, 
tel. 071/312-5341,071/312-6341 
VW SCIROCCO II, 1985 r., 137 tys. km, 1600 ccm, biały, ospo
ilerowany, bida kierownica i wnętrze, sportowe zawieszenie, 
szyberdach, zadbany, - 7.000 zl lub zamienię na VW Transpor
tera, diesel. Jelenia Góra, tel. 075/761-63-99 
VW SCIROCCO II, 1985 r., 1600 ccm, zielony metalic, nowy 
lakier, nowy akumulator (gwarancja), alum. felgi, ospoilerowa
ny, hdogeny, kubełkowe fotele, 5-biegowy, RMr dużo częśd 
zapasowych, stan b. dobry, bez rdzy, - 6.500 zł. Kowary, tel. 
075/718-31-68
VW SCIROCCO GTI, 1987 r.. 160 tys. km, 1800 ccm, 160 KM, 
czerwony, tuning Karmann, wersja USA, klimatyzacja, skóra, 
spoilery, alum. felgi, koła zimowe, dodatkowo drugi silnik i róż
ne części, stan średni, - 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-05-10
VW SCIROCCO GT, 1987 r.. 125 tys. km, 1800 ccm; beżowy. 
RO, biała tapicerka, spoilery, • 10.000 zł. Krosno, tel. 
0600/34-5543
VW SCIROCCO, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm sportowy ukł. 
wydechowy, obniżony, szyberdach, - 11.000 zł. Leszno, tel. 
0502/45-68-76
VW SCIROCCO II, 1988/99 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wfrysk, 
biały, inst gazowa, wersja Scda, wszystkie dodatki w kolorze 
nadwozia, białe zegary, alum. felgi .♦ stopki, RO ♦ głośniki, inst 
gazowa, 10 zł/100 km, stan idealny, - 9.500 zł lub zamienię na 
motocykl, ścigacz, 600 lub 700 ccm. Trzebnica, teL 
071/387-14-38,0604/15-15-30
VW SCIROCCO Gf, 1992 r., 151 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, ospoilerowany, nie składak, alum. felgi, kpi. opon zi
mowych. szyberdach, wspom. kierownicy, komputer, reg. fo
tele kubełkowe - 3 s z l, nowy tłumik, amortyzator, stan b. do
bry, -12.000 zl. Świebodzice, td. 074/854-50-60 
VW SHARAN, 1997 r., 1900 ccm, TDI, zielony metalic, przy- 
demniane oraz d . otw. szyby, klimatyzacja, alarm, 7-osobo- 
wy, roleta, pod. powietrzne, immobilizer, podłokietniki, lakie
rowane lusterka, halogeny, - 69.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-69-31
VW SHARAN, 1997/98 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi, zjelony 
metdic, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
podgrzewane fotele, relingi dachowe, alum. felgi, 2 pod. po
wietrzne, 7-oso bo wy, welurowa tapicerka, hak, wspomaganie, 
demne szyby, - 60.000 zł. Dzierżoniów, teł.. 074/831-2747, 
0604/2141-62
VW SHARAN TDI, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, perłowogra- 
natowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, klimatronic, 5-oso- 
bowy. roleta, - 67.000 zł. Leszno, tal. 065/529-72-40, 
0601/76-6341
VW VENTO GT, 1992 r„ 185 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, el. reg. reflektory, centr. zamek, dum. felgi 
15", el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, hak, stan dobry, -
19.500 zł. Długołęka, tel. 071/315-25-^1
VW VENTO, 1992 r.. 130 tys. km. 1900 ccm, turbo D, biały, 
wspomaganie kier., centrdny zamek, alarm, radioodtwarzacz, 
dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 17.500 zł lub zamienię 
na Mercedesa 200124 D, z dopłatą. Głogów, td. 076/835-49-81 
VW VENTO, 1992 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metdic, katalizator, bez wypadku, od 8 mies. w kra
ju, wspomaganie, darm, centr. zamek, el. reg. lusterka i szy
berdach, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, podło
kietnik, stan b. dobry, -19.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-28-62, 
0607/0946-04
VW VENTO, 1992 r„ 200 tys. km, 2800 ccm, VR6, kolor grafi
towy metalic, ABS, klimatyzacja, pdne wyposażenie el., szy
berdach, dum. fdgi, kpi. dokumentacja, obniżony, nowe spor
towe zawieszenie, stan b. dobry, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/30-29-74
VW VENTO, 1992 r., 103 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary 
metdic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, blokada skrzyni 
biegów, alarm, oddęde zapłonu, el. otw. szyby, dzielona tyl
na kanapa, RM Panasonic, kpi. dokumentacja, - 21.600 zł. 
Wrodaw. tel. 0608/38-52-18
VW VENTO CL, 1992 r., 1800 ccm, czerwony, wspomaganie, 
szyberdach, inst gazowa, stan dobry, - 20.000 zł. Żagań, tel. 
0601/07-91-66
VW VENTO GL, 1992/93 r., 171 tys. km. 1800 ccm, bordowy

małdic, ł właściciel, alarm, el. reg. lusterka, szyberdach, reg. 
kierownica, welurowa tapicerka, radio, halogeny, -17.700 zł. 
Wolsztyn, tel. 0601/98-37-29
VW VEŃTO, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benżyna, czer
wony metdic, bezwypadku, w6pomaganierwelurowa1apłcer- 
ka, RM, 5-biegowy, oryg. lakier, - 17.900 zł lub zamienię na 
diesla. Paczków, tel. 077/431-71-10,0608/03-49-43 
VW VENTO, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy, bez wypadku, wspomaganie, RM, oryg. lakier, el. reg. 
reflektory, podłokietnik, garażowany, stan techn. b. dobry, -
16.400 zł. Paczków, tel. 077/431-6541 
VW VENTO, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granato
wy metdic, wspomaganie, d . otw. szyby, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, dzielona tytna kanapa, katdizator, sprowadzo
ny w całości, alarm, stan idedny, - 17.900 zł. Bolków, tel. 
075/741-03-44
VW VENTO, 1993 r., 103 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach el., darm ♦ pilot 
immobilizer, centr. zamek, oznakowany, spoiler, dzielona tyl
na kanapa, RO ♦ 4 głośniki, atrakc. wygląd, garażowany,.-
20.000 zł. Głogów, tel. 076/834-02-22,0605/52-18-19
VW VENTO VR6,1993 r., 130 tys. km, 2800 ccm, DOHC, 24V, 
śliwkowy metdic, ABS, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, centrdny zamek, aluminiowe fdgi, wspomaganie kier., ku
bełkowe fotele, komputer, Mul-T-Lock, demne lampy, spdle
ry, sprowadzony w cdośd, atrakcyjny wygląd, • 20.400 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/761-4045 
VW VENTO GL, 1993 r., 138 tys. km, kolor grafitowy mdalic, 
bogate wyposażenie, sprowadzony w całośd, stan b. dobry, •
19.000 zł. Zgorzelec, tel. 0603/07-66-59
VW VENTO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, grafitowy, I właściciel 
w kraju, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, darm + pilo
ta, radio, nowe opony, stan b. dobry, - 19.800 zł. Żagatf, fel. 
068/477-14-30
VW VENTO, 1993/94 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, gra
natowy metdic, pełne wyposążenie oprócz skóry i klimaty
zacji, - 24.200 zł. Lubin, tel. 0602(29-40-37 .
VW VENTO GT, 1994 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby x 
4, el. reg. lusterka, immobilizer, darm, alum. felgi, kubełkowa 
fotele, radio, - .24.900 zł. Leszno, tel. 065/529-2642, 
0601/88-1749
VW VENTO, 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm, TD, czerwony, 
ks. serwisowa, wspomaganie, c. zamek, el. otw. szyberdach, 
radioodtwarzacz, welur, termotronic, 2 dni w kraju, -  23.900 
zł. Kępno, td. 062/782-08-22,0603/39-31-25 
VW VENTO, 1994 r., 78 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy, wspo
maganie kier., centr. zamek, ei. reg. lusterka, kupiony w Pol
sce w salonie, stan idedny, oznakowany, blokada skrzyni bie
gów, - 21.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-44-16 
VW VENTO GL, 1995 r., 53 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, wdurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
stan b. dobry, - 26.800 zł (możliwe raty przez komis). Bralin, 
teł. 062/781-25-92 po godz. 16; 0604/73-27-52 
VW VENTO GT. 1995 r.. 409 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, gra
natowy metałic, alum. felgi, atrakc. wygląd, szyberdach 2-stop- 
niowy, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM Sony 
panel ♦ 6 głośników, zawiesz. półsportowe, II auto w rodzinie, 
po kpi. lakierowaniu - 21.200 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 
071/313-02-39,0607/51-35-42
VW VENTO, 1996 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, wiśniowy me
talic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierany szy
berdach, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, hak, radio, -
31.500 zł. Leszno, tel. 065/520-88-25,0603/86-08-22 
VW VENTO, 1996 r , 64 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lu
sterka, - 22.000 zł. Turek, td. 063/278-62-68 
VW VENTO, 1997 r., 68 tys. km, 1900 ccm, diesel, perłowo
biały, poduszka pow., ABS, serwo, cenfeałny zamek, d. reguł, 
lusterka i szyberdach, dzielona tylna kanapa, halogeny, ku- 
bdkowe fotele, napinacze pasów, immobilizer, 4 zagłówki, 
zadbany, bez wypadku, pdna dokumentacja, w kraju od 3 dni, 
- 31.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38-42 
VW VENTO, 1997/98 r„ 51 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy 
metdic, poduszka pow., wspomaganie kier., centr. zamek + 
pilot, el. szyberdach, d . otw. szyby, dum. fełgi, kubdkowe 
siedzenia, atrakc. wygląd, - 33.000 zł (kupujący nie pład po
datku). Leszno, tel. 0604/36-90-52,0607/20-34-60

W ARTBURG
WARTBURG 353, 1982 r., 1000 ccm, demnobeżowy, oryg. 
lakier, bez korozji, gruba kierownica, reguł. wys. mocowania 
pasów, pokrowce, przegląd do 07.2001 r., ważne OC, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, - 500 zł lub zamienię na Fiata 
126p, Poloneza, Ładę, Skodę lub inny. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56 
WARTBURG 353,1982 r. silnik do remontu, - 300 zł. Oleśni
ca, td. 071/398-63-11 po godz. 20,0604/77-55-20 
WARTBURG 353,1983 r. po remonde silnika, po remoncie 
blacharki, przegląd do 12.2001 r., RO + głośniki, garażowany, 
stan b. dobry, - 1.450 zł. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
WARTBURG 353, 1985 r., 80 tys. km, 992 ccm I właściciel, 
oryg., bez wypadku, stan techn. b. dobry, -1.500 zi. Nysa, tel. 
077/433-18-85,0502/55-73-21
WARTBURG, 1985 r., 1000 ccm, dwusuw, żółty, techn. spraw
ny, biegi w podłodze, tylna szyba ogrzewana, brak przeglądu 
z  dokumentacją, - 600 zł. Zawidów, tel. 075/778-91-61 
WARTBURG 353,1986 r., czerwony, nowe tablice i przegląd,
• 1.000 zł. Strzelin, td, 071/392-1749 
WARTBURG 353 S, 1986/87 r., 93 tys. km, 1000 ccm, 2-suw, 
czerwony, techn. sprawny, - 800 zł. Wrodaw, tel. 071/782-96-59 
WARTBURG 353,1988 r., 1000 ccm, kolor piaskowy, karose
ria z 1988 r., szyberdach, tylna szyba ogrzewana, hak, halo
geny, radio, przegląd do 09.2001 r., stan dobry, • 700 zl. Go- 
dzieszowa.tel. 071/398-76-87
WARTBURG GOLF, 1990/91 r.,-70 tys. km, 1300 ccm, benzy
ną, beżowy, stan dobry, techn. Sprawny, żarejestrowahy, ubez
pieczony, - 3.200 zł. Prochowice, td. 076/858-40-55 
WARTBURG GOLF, 1990/91 r , 130 tys. km, 1300 ccm, kolor 
kremowy, - 3.300 zł. Wrocław^ tel. 071/322-80-82, 
0501/62-38-88 ,
WARTBURG GOLF, 1990/91 r„ 1300 ccm kupiony w Polmo- 
zbycie, I właściciel, kpi. dokumentacja, Stda obsługa serwi
sowa, stan silnika idealny, oszczędny, konserwacja nadwo- „ 
zia, dobrze utrzymany, zarejestrowany, hak, opłacone PZU, 
zielon karta, mało eksploatowany, pilne, -4.700 zł. Wrocław,' 
tel. 0502/98-52-91
WARTBURG GOLF, 1990/91 r., 112 tys. km, czerwony, II wła
śddel, - 4.300 zł. Zielona Góra, td. 068/325-36-47 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 83 tys. km, 1300 ccm z silnikiem 
Golfa, - 5.000 zl. Krzymów, tel. 063/241-33-32 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1991 r. stan b. dobry, mdó eks
ploatowany, RO, • 5.000 zł. Wtocław, tei. 0503/12-57-T7 
WARTBURG GOLF. 1991 r., 4300 ccm, zielony, do drobnych 
napraw, - 2.200 żł. Chorzów, tel. 0607/25-21-53 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1991 r., 80 tys km, 1300 ccm, 
żółty, nowe opony, nowa inst gazowa, oryg. przebieg, stan b.'  
dobry, - 5.500 zl. Opole, fel. 077/455-53-29

ZASTAW A
ZASTAWA 1100P, 1977 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
hak, stan dobry, .na chodzie*, bez przeglądu i OC ♦ częśd, - 
450 zł. Nysa, tel. 077/448-68-95 
ZASTAWA 1100P, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy me
talic, zadbany, stan b. dobry, • 700 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-34-17
ZASTAWA 1100P, 1981 r., 107 tys. km. 1100 ccm, pomarań
czowy, 5-drzwiowy, rejestr, do 05.2002 r., silnik w b. dobrym 
stanie, hak, 2 akumulatory, różne częśd zapasowe, - 1.000 
zł. Wrodaw. teL 071/355-44-22
ZASTAWA 1100P, 1982 r.. żółty, stan dobry, w ciągłej eksplo
atacji, - 750 zl. Wrodaw, tel. 071/346-22-35,0604/57-62-32 
ZASTAWA YUGO 45,1986/91 r., 86 tys. km, 1100 ccm, czer
wony, katalizator, 3-drzwiowy. stan b. dobry, - 3.800 zl. Wro
cław, tel. 0601/71-51-51
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AUTOBUSY, CIĘŻAROWE, DOSTAWCZE
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1987 r. po remoncie kapitalnym,
- 20.000 zl. Opole, tel. 077/469-32-92, 0608/88-08-96 
AUTOBUS AUTOSAN H9-20,1987 r.. bialo-niebieski, 42 miej
sca, tachometr, stan dobry, - 17.500 zl. Środa Śląska, tel. 071/ 
317-45-43. 0503/13-81-52.
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1990 r., biało-czerwony, 41 miejsc, 
tachometr, stan dobry, - 26.000 zl środa Śląska, tel. 071/ 
317-45-43, 0503/13-81-52
AUTOBUS IKARUS, 1984 r, biały, opony bezdętkowe, nadwo
zie po remoncie, nagłośnienie, stan b. dobry, • 25.000 zł. Lubin, 
tel. 0601/42-80-30
AUTOBUS IVECO OTOYOL, 1997 r., 18500 ccm, niebieski, RO, 
wspomaganie, centralny zamek + pilot, klimatyzacja, bliźnia
cze kola, • 100.000 zł ♦ VAT. Lubin. tel. 076/846-97-78, 0601/
59-54-64
AUTOBUS JELCZ PR LUX, 1987/88 r., turkusowy w pasy, przy
ciemniane szyby, częściowo wymieniona blacharka, duże luki 
bagażowe, przednia szyba dzielona, lotnicze fotele, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, - 27.000 zł. Świebodzin, tel. 068/ 
382-60-97, 0603/29-49-99
AUTOBUS JELCZ PR 110 U. 1988 r.. 15 tys. km, 11000 ccm, 
biały w pasy, po remoncie blacharki, lakierowaniu, drzwi otwie
rane pneumatycznie, prosta szyba, leżący silnik SW 680, •
19.800 zł lub zamiana na auto osobowe lub bus, inne. Wrocław, 
tel. 071/311-21-37, 0600/52-77-42 
AUTOBUS JELCZ PR110,1989 r., 11100 ccm, niebieski, wer
sja turystyczna, tachograf Kinzle, opony bezdętkowe, barek, •
37.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-34-28
AUTOBUS JELCZ PR110, 1990 r. drzwi pneumatyczne (3), -
9.600 zł lub zamienię na busa. Dobrzeń, tel. 071/314-83-42 
AUTOBUS KAROSA, 1985 r. turystyczny, 47 miejsc, • 25.000 
zł. Prudnik, teł. 0607/83-94-38
AUTOBUS KAROSA 734, 1988 r., turbo, pomarańczowy, stan 
b. dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, • 15.000 
zl + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA K-735,1989 r., turbo wersja turystyczna, 
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, bar kawowy, TV, lodówka, -
37.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS MERCEDES 307,1976 r., 11000 ccm, biały, 50 miejsc 
siedzących, zadbany środek, pneumatyka, na poduszkach, 
welur, oclony, nierejestrowany. faktura VAT, - 28.000 zł. Bralin, 
tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 0603/13-97-64 
AUTOBUS MERCEDES 410 D-KA, 1994 r., 2900 ccm. diesel, 
biały, Maxi, 17 osób, bliźniacze kola, stan techn. idealny, nowe 
wnętrze, rożki, siedzenia, szyberdach x 2, radio + 6 głośników, 
stan b. dobry silnika, sprowadzony 08.2001 r., I właściciel, 4 
halogeny, oryginalny hak, tachograf, VAT od faktury, - 52.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-74-18
AUTOBUS TAM 190,1985 r., - 15.000 zl. Wałbrzych, teł. 074/
843-35-35, 0602/77-21-94
AVIA, 1985 r. skrzyniowy, długi, oplandekowany, stan b. dobry,
- 5.000 zł. Mikstat, tel. 062/739-84-22
AVIA A21 N, 1991 r., - 6.000 zl. Lubawka, tel. 075/741-17-59 
AVIA A30 L, 1982 r., 3 tys. km, 3600 ccm, czerwony, po remon
cie kapitalnym, plandeka 210x210x550 cm, • 6.000 zi lub za
mienię na osobowy. Oleśnica, teł. 071/314-34-09 
AVIA A30, 1985 r , niebieski, skrzyniowy, dl. 5.5 m, - 2.500 zi. 
Wrocław, tel. 071/354-40-18
AVIA A31, 1983 r., 3600 ccm, niebieski, kontener o wym. 
5x2,15x2 m, lad. 3,5 t, lewarek w podłodze, w ciągłej eksplo
atacji, • 3.500 zł. Franklinów, tel. 0605/25-59-04, woj. kaliskie 
AVIA A31,1983 r. silnik Mercedesa, kontener. • 2.300 zl. Wscho
wa. tel. 0603/36-37-35
AV1A A31, 1984 r., 3600 ccm, diesel, niebieski, kontener, izo
terma, biegi w podłodze, po remoncie silnika i skrzyni biegów, -
4.500 zł. Wrocław, teł. 0604/30-37-59 
AVIA A31,1988 r., 3 tys. km, 3600 ccm, diesel, niebiesko-bialy, 
po remoncie silnika, stan idealny, w ciągłej eksploatacji, - 7.500 
zł lub zamienię na osobowy. Leszno, tel. 065/526-15-44 
AVIA A31,1988 r. stan b. dobry, nowe opony, nowy akumulator, 
sprawny silnik, - 5.500 zł. Piława Górna, tel. 074/837-15-12 
AVIA A31, 1988 r., 57 tys. km, 3600 ccm, diesel, niebieski, po 
remoncie kapitalnym silnika, • 3.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
345-23-31
O  AVIA A31,1989 r. kontener, stan dobry, w ciągłej 

eksploatacji, 4 świece żarowe, lewarek w podło* 
dze, - 4.500 żł. O so lin , tel. 071/310-60-31 
02025801

AVIAA31,1990 r.. 3600 ccm izoterma, lad. 3,21, biegi w podło
dze, opłacony, zarejestrowany, nowy akumulator (gwarancja) i 
opony, stan dobry, - 8.000 zł lub zamienię na inny, dostawczy 
lub osobowy. Głubczyce, tel. 0607/36-57-85 
AVIA A31 N, 1990 r., 3596 ccm, diesel, niebieski, izoterma, bie
gi w podłodze, nowy akumulator, nowe opony, • 4.500 zl. Sie- 
dięcin, tel. 075/713-74-90
AVIA A35,1983 r., 3500 ccm, diesel kontener 5 m, po remoncie 
kapitalnym silnika i kabiny, stan dobry, • 4.500 zł. Legnica, tel. 
0502/26-54-64
AVIA A60,1999/00 r., 40 tys. km, Tl plandeka celna, burty alu- 
miniowew, kabina sypialna, najnowszy model, z salonu, pełna 
dokumentacja, • 64.600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 0601/
70-49-87
BUSSING BS 16L/B. 1970 r.. 200 tys. km, 12316 ccm, zielony, 
silnik leżący, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, skrzynia lad. 7 
m, lad. 10 ton, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-11 5̂3 
CHEVROLET G20 VAN, 1988 r., 241 tys. km, 5700 ccm, wtrysk, 
biały, podwyższony, centralny zamek, klimatyzacja, kola 15x235,
- 13.900 zł. Nowa Ruda, teł. 0604/89-38-36
CITROEN BERLINGO. 1998 r.. 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemnozielony, kupiony w salonie, bez wypadku, immobilizer, 
wspomaganie kierownicy, 5-osobowy, tylna klapa otwierana na
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Solidnie przygotowujemy pojazdy do sprzedaży.
N A C Z E PY  • W YW ROTKI

• KASSEBOHRER, 1984 r, podułrti. J ot Ił, 25 mJ, metalowa
• ST AS. 1MI r, poduuki, 3 otit, 31 m3, aluminiowa
• CODER. 1993 r„ poduuki, oi podnoszona, 39 n3. lad. 2C t  ABS, m» talowa
• MOL 19K r„ podutrtl, ot podnouona, 30 n3, lad. 27t. metalowa

N A C ZEPY
• LAG. INC Ł, Iiotarma. o i podnou ona. 30 turopałat. poduuki
• TROO11 ET, IMS r, izoterma, 30 luropaM. mor, winda załadowcza
• TRAILOR. 1993 r, fima, dach składany, poduuki 13.60 m
• FRUEHAUF, platforma, 12.10 m. M tr
• PIACENZA, 1919 r, Jumbo. porimrti, 1340 m, burty aluminiowa, plandeka
• TRAILOR 19(9 r. piandaka, borty aluminiowa, 3 otit. 13.60 m 
•HANGLER 19*4 r„ piandaka. burty Humaniów*. 3 oala, rtiory, 1240 m. 241 ład.
• TRAILOR. 1919 r. piandaka, burty aluminiowa, poduczki, oi podnouona. 

1340 m
• FRUEHAUF, burty baz itełała, 1340 m, mor
• BRANDYS. 1911 r, burty baz stetata. 2 osia, mor
• OVA. do paszy, 2-osia, metalowa

PR ZY C ZEPY
• SER MA. 1919 r, przyczepa przestrzenna, tandem, niski dyszai
• FRUEHAUF. 19U u  i  o*». burty aluminiowa, piandaka. mor
• JELCZ. 1993 r., 2 osie. teoterma. poduszki
• HAUSER 1971 r, przestrzenna, raaor, kola R*1S
• 050.19W r, 2 oaie. itłor, 91

CIĄONIKI SIODŁOW I
• FREIGHTUNER 1994 r. USA, duża kabina, klimatyzacja, 3 osie
• VOLVO F12.1914 U  webasto, poduszki
• VOLVO, 1991 r, poduszki
• HAN 19-372,1990 r, potluazkl. webasto. centralna smarowanie 
»RENAULT R 340 TL 19921„ poduszki
• RENAULT 420,1919 r.. mory
• rVEC0190-310,1992r„ poduszki, webasto. hydraulika
• SCANIA 142,1995 r„ hydraulika, mor

SAMOCHODY a ą Ż A R O W I
• RENAULT S 150.1994 r.‘ .
• RENAULT R 340.1994 r.. wywrotka
• RENAULT MASTER 1999 f„ 341
• WECO 130 MAGM LIS. 19U r.. skrzynia, plandeka
• MERCEDES 909.1979 r, skrzynia plandeka, mor. 4 1 
•JELCZ. 1994 r.. izoterma
• TATRA 915 S. 1992 r. wywrotka. 141
• AWL 199C r„ kontener, blaszak. 21 
•OPELCOMB01.7D. 1996 r. 5-osobowy
• OPEL FRONTERA 24 D. 1999 r.
• FIAT PUNTO VAN 14 TD. 1999 r.
• FORD FIESTA 14 0 ,1997 r„ 3-drzwłowy. biały O P001774

boki, homologacja na ciężarowy, - 14.000 zł. 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, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, częściowo przeszklony, do lakierowania 2 ele
menty, sprowadzony, sprawny technicznie, faktura VAT, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, - 22.500 zl. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
CITROEN BERLINGO, 1999 r., 20 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony, blaszak, lad. 600 kg, wspomaganie kier, - 27,000 zł. 
Polkowice, tel. 0607/82-79-14
CITROEN BERUNGO, 1999 r., 41 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reguł, reflektory i lu
sterka, ABS, klimatyzacja, el. otw. cały dach, pod. powietrzne, I 
właściciel, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalny, stan 
idealny, - 45.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/
95-81-23
CITROEN C15 FURGON, 1995 r„ 1800 ccm, diesel, biały, zare
jestrowany do przewozu 4 osób, zadbany, stan techn. dobry, -
12.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-36-57, 0503/30-90-81 
CITROEN C15 0.1997 r.. 122 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
el. otw. szyby, centralny zamek * pilot i alarm, stan b. dobry, -
12.900 zł ♦ VAT. Namysłów, tel. 0603/76-47-39 
O  CITROEN C15 D, 1998 r., 106 tys. km, diesel, bia

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

CITROEN C15,1998/99 r., 1800 ccm, diesel, biały, 5-osobowy
♦ 740 kg; kupiony w salonie, zadbany, kratka bagażowa, nowe 
opony, stan b. dobry, • 17.200 zł (móżl. wyst. fakt. VAT). Lutynia 
k. Wrocławia, tel. 071/317-12-63, 782-73-80
CITROEN C25 BUS, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, długi, wy
soki, wspomaganie • 11.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/
355-40-22, 071/373-05-56
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 C35 RE, 1986 r., 2000 ccm, benzyna blaszak, krótki, 
podwyższony, ład. 1.7Ó0 kg, przegląd do 02.2002 r., na kat. B 
prawa jazdy, po remoncie blacharki, zadbany, dużo nowych 
części, stan dobry, - 7.000 zł lub zamienię na na osobowy. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-66-22 
CITROEN C35, 1990 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
hak, po rem. silnika (200 km), stan b. dobry, - 13.800 zl lub 
zamienię. Nysa, tel. 0604745-88-20 
CITROEN JUMPER, 1995 r., 135 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, niski, krótki, ściana grodziowa, 3 miejsca, 
RO, stan dobry, kompl. dokumentacja, • 26.000 zl. Rawicz, tel. 
065/545-49-37, 0604/71-03-60
CITROEN JUMPER, 1995 r., 85 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy, skrzyniowy, bez wypadku, 3 miejsca, skrzynia lad. 
200x350 cm, alum. burty, hak, wspomaganie, RO, ład. 1.6 t  
masa całkowita 3.5 t, zarejestrowany na kat. B, w kraju od 3 
dni, stanb. dobry, • 34.500 zl. Syców, tel. 062/786-24-64,0603/
10-06-86
CITROEN JUMPER BUS. 1995 r., 150 tys. km. 1900 ccm. die
sel, biały, 6-osobowy, do połowy oszklony, alarm, wspomaga
nie kierownicy, tapicerka, sprowadzony w całości w 1998 r., kpi., 
dokumentacja, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-68,0608/ 
09-35-59
CITROEN JUMPER, 1995 r., 175 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, podwyższony, przedłużony, ład. 1750 kg, nowe amorty
zatory, hak, wspomaganie kierownicy, stan idealny, • 28.000 zl. 
Wrocław, tel. 0601/77-26-43
CITROEN JUMPER, 1995/96 r., 179 tys. km. 2500 ccm, turbo 
D, biały, maksymalnie podwyższony i przedłużony, bez wypad
ku, hak, w kraju od 6 mies., książka serwisowa, - 31.000 zl lub 
zamienię na inny. Syców, tel. 062/785-45-81, 0608/78-01 -85 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 105 tys. km, biały, maks. podwyż
szony i przedłużony, hak holowniczy, opony nowe na gwaran
cji, udokumentowane pochodzenie - 31 500 zł lub zamiana na 
samochód osobowy, podobny rocznik, z mniejszym przebiegiem. 
Piława Górna, tel. 074/837-22-96 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 107 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, ład. 1.61, przegląd do 05.2002 
r., immobilizer, wspomaganie, przegroda celna, po wymianie 
klocków i pasków, stan idealny, - 31.500 zl lub zamienię na BMW 
5 (diesel). Wrocław, tel. 071/357-75-54, 0504/78-85-00 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, wspomaganie, przegroda cel
na, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0501/90-14-73 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, zadbany, slan b. dobry, podwyższony, ściana działowa, przy
stosowany do odprawy celnej, udokumentowane pochodzenie,
• 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15
CITROEN JUMPER, 1997 r., 75 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, - 32.000 zl. Poniec, tel. 065/573-13-63 
CITROEN JUMPER MAXI, 1998/99 r., 122 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, biały, wspomaganie kierownicy, blaszak, przegroda 
celna, - 42.000 zł. Walidrogi, tel. 077/464-46-05 
CITROEN JUMPY, 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, 9 miejsc, klimatyzacja, serwo, centr. zamek, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, zimowe i letnie opony, na za
chodnich tablicach • 10.900 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
po godz. 18
DAEWOO MUSSO, 1998/99 r., 60 tys. km, 2900 ccm, TDI, czar
ny, uniwersalny, bogate wyposażenie, stan idealny, na gwaran
cji do 06.2002 r., bez wypadku, pełny serwis, • 50.000 zł * VAT. 
Namysłów, teł. 0501/29-75-20 "
DAF FT280,1983 r. stan b. dobry, - 13.500 zł lub zamienię na 
osobowy. Głogów, tel. 0601/80-76-12, 076/834-82-42 
DAF, 1989 r., 1900 ccm ciągnik siodłowy, interęoołer, poduszki., 
centralne smarowanie + naczepa, kontener, winda, • 34.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/324-40-32, 0601/55-06-99 
DAF, 1992 r., biały, podwyższony, przedłużony, -17.000 zl. Nysa, 
tel. 077/433-25-50
DAF 1300, 1980 r. kontener izoterma, 18 palet, 8 ton, winda 
załadowcza, silnik S-539, po kapitalnym remoncie w 01.2001 
r„ w ciągłej eksploatacji, wspomaganie, uchylna kabina, • 17.000 
zł lub zamienię na busa. Wrocław, tel. 0609/27-59-09 
DAF 200,1990 r., 2000 ccm, diesel, biały, kompletna dokumen
tacja, sprowadzony w całości, 3-osobowy, niski, krótki, blaszak, 
silnik do remontu, lad. 1200 kg, • 6.500 zł. Lubin, tel. 076/ 
831-58-90, 0603/17-85-93
DAF 400 MAXI, 1989 r., 2500 ccm, turbo D wszystkie podze
społy 94 r., wysoki, długi, wspomaganie, - 16.500 zl. Konin, tel. 
063/279-01-15, 0603/19-01-10
DAF 400, 1990/96 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
nowy akumulator i chłodnica, blaszak, podwyższony, stan do
bry, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-67-32, 0605/25-22-06 
DAF 400 FURGON. 1992 r., 275 tys. km, 2500 <&m, turbo D,' 
biały, tachograf, podwyższony, stan dobry, wspomaganie, prze
groda celna, - 16.000 zl. Strzegom, tel. 0609/42-46-15 
DAF 400,1992 r.. 2500 ccm, diesel, czerwony, maks. podwyż
szony, bliźniacze kola, stan dobry, - 9.000 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 071/365-34-11
DAF 45 150, 1994 r., 490 tys. km, 6000 ccm, turbo D, biały, 
ospoilerowany, kabina, oplandekowany, ABS, wspomaganie, 
winda do rozładunku, RM, dodatkowe ogrzewanie kabiny, •
39.500 zł + VAT. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86, 0601/
45-99-84
DAF 66,1972 r., 1100 ccm, żółty, po remoncie, zarejestrowany, 
automatic, - 1.600 zl. Oleśnica, tel. 0607/70-08-11 
DAF 95,1988 r., 11600 ccm, bialo-niebieski, ciągnik siodłowy, 
na poduszkach, webasto, el. otw. szyby, • 25.000 zl lub zamie
nię. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-91-19, 0606/18-59-40 
DAF 95 380 ATI, 1990 r., 580 tys. km, 11600 ccm, niebiesko-bialy, 
ciągnik siodłowy, na poduszkach, duża kabina, 2 spania, spo
iler, webasto ♦ naczepa MK Van Hooł, 1990 r., 3-osiowa, na 
poduszkach, oplandekowana, dl. 13.6 m, szer. 2.4 m, wys. 2.6 
m, • 75.000 zl * VAT. Brzeg, tel. 0604/40-11-18 
DAF 95 360 ATI, 1991 r., 11600 ccm, TDi, biały, ciągnik siodło
wy, poduszki, ABS, webasto. tempomat, duża kabina (2 łóżka), 
serwisowany, wiele nowych części, aktualny przegląd, stan do
bry, - 41.000 zl * VAT od faktury. Świdnica, tel. 074/850-67-17, 
0601/55-97-40
DAF 95 360 ATI, 1992 r., 650 tys. km, 11600 ccm, diesel, biały, 
eurokabina, 2 łóżka, tachograf, webasto, poduszki, ABS, w Pol
sce od 2000 r., nie eksploatowany w Polsce, • 54.000 zl. Wro
cław, tel. 071/349-40-86, 0604/41-35-45.

DAF 95 430 ATI GLOBETROTTER, 1994 r., 560 tys. km wysoki, 
retarder, sprowadzony, serwisowany, • 80.000 zł w tym VAT. 
Konin, tel. 063/279:01-15, 0603/19-01-10 
FIAT 125p PICK-UP, 1981 r., 76 tys. km, 1500 ccm, żółty, stan 
silnika dobry, stan blacharki b. dobry, zamykana zabudowa, 
opłacony, przegląd do 10.2001 r., w ciągłej eksploatacji, - 800 
zl. Świdnica, tel. 074/852-92-79 po godz. 15 
FIAT 125p PICK-UP, 1984 r. 5-biegowy, silnik Poloneza, plasti
kowa nadbudowa, • 800 zł. Wołów, teł. 071/389-22-86 
FIAT DUCATO MAXI, 1987 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
pomarańczowy, wspomaganie, • 8.900 zl. Kłodzko, tel. 0601/
40-91-00
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, maks. przedłu
żony i podwyższony, aktualny przegląd, stan blacharki i ogu
mienia b. dobry, hak, • 9.700 zł. Wrocław, tel. 071/349-33-70 po 
godz. 18

KOMPUTEROWA GEOMETRIA 
kół-wydruki °P011898 

Naprawa zawieszeń
osobowe - dostawcze 

W-w, ul. Terenowa 72. tel. 364-43-27

FIAT DUCATO MAXI, 1987 r.,-2500 ccm, diesel po wymianie 
głowicy, silnik z 92 r. • 9.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/643-89-70, 
0603/86-84*52
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, po remoncie 
silnika i blacharki, maks. długi i wysoki, w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, • 9.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/
855-77-75 po godz. 18
FIAT DUCATO FURGON, 1988 r., 300 tys. km, 2500 ccm, die
sel, pomarańczowy, silnik z 1992 r., (przebieg 170 tys. km), w 
kraju od 1992 r., sprowadzony w całości, bez wypadku, stan 
dobry, - 7.500 21. Świdnica, lei. 0607/68-03-31 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, kontener o wym. 
4.40x2.20x2.20, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, -13.500 
zl. Wolsztyn, tel. 0603/08-57-16 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel,iriały, maks. przedłu
żony i podwyższony, wspomaganie, hakzawieszenie tylne od 
Mercedesa, stan b. dobry, -12.000 zł. Lubin, tel. 076/846-45-28 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, skrzyniowy, plan
deka, na białych tablicach • 6.500 DEM. Legnica, tel. 0603/ 
53-26-42
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, maksymalnie 
przedłużony i podwyższony, nowe opony, hak, przegląd do 10.01 
r, • 12.500 zł. Oława, tel. 071/313-00-55, 0501/70-40-16 
FIAT DUCATO, 1992 r., 155 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
8-osobowy, stan b. dobry, • 17.000 zł. Jasień, tel. 0601/20-87-05 
FIAT DUCATO .iO", 1993 r.,197 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wiśniowy, 3-osobowy blaszak, dl. 2.65 m, przegroda, hak, alarm, 
lad. 1 t, garażowany, stan b. dobry, • 16.500 zł. Kluczbork, tęl. 
077/418-49-60, 0605/05-86-75
FIAT DUCATO, 1993 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższony, 
przedłużony, stan dobry, • 15.000 zł * VAT. Nowa Ruda, tel. 074/ 
871-44-59
FIAT DUCATO, 1993 r., 220 tys: km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie, nowe opony, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, kompletna dokumentacja, I 
właściciel, stan techn. b. dobry, • 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/
367-97-17, 0502/43-38-83
FIAT DUCATO BUS. 1993 r., 195 tys. km, turbo D, biały. 9-oso- 
bowy. • 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-72-13 
FIAT DUCATO, 1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
maks. długi i wysoki, ład. 1.410 kg, masa całkowita 3100 kg,
5-biegowy, 3 miejsca, ścianka grodziowa, • 18.500 zl. Złotoryja, 
tel. 076/878-52-75, 0604/22-43-22 
FIAT DUCATO, 1994 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższony, 
przedłużony, wspomaganie, sprowadzony w całości, przegroda 
celna, stan dobry, - 21.500 zl lub zamienię. Legnica, tel. 076/ 
722-90-43, 0606/14-33-94
FIAT DUCATO, 1994 r., 200 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, fak
tura VAT, - 25.000 zl. Lewin Brzeski, tel. 0502/05-85-10 
FIAT DUCATO, 1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D pod
wyższony, przedłużony, nowy model, • 28.000 zł. Międzylesie, 
tel. 0601/91-16-87
FIAT DUCATO. 1994/95 r.. 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie kier, - 25.500 zl. 
Trzebnica, tel. 0601/57-96-56
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 2500 ccm, TDi, biały, wspomaga
nie, klimatyzacja, bez wypadku, w kraju od tygodnia, • 30.000 
zl. Kłodzko, tel. 074/867-96-78
FIAT DUCATO BUS, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 
MAXI, radio, hak, do sprowadzenia z Niemiec • 11.000 DEM ♦ 
cło. Niemcy, tel. 0049/17-07-57-69-31 
FIAT DUCATO, 1995 r., 160 tys. km, 25Ó0 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, 3 miejsca, skrzynia ład. 200x350 cm, alum. bur
ty, wspomaganie kier., hak, ład. 1000 kg, masa całkowita 2.81,
- 34.500 zł. Syców. tel. 062/785-24-64. 0603/10-06-86 
FIAT DUCATO MAXI, 1996/97 r., 105 tys. km. 2500 ccm. TDi. 
biały, katalizator, centralny zamek, el. otw. szyby, książka ser
wisowa, część ład. pokryta tapicerką i wygluszona, • 31.500 zł. 
Szelejewo, tel. 065/573-05-21, 0606/53-09-94 
FIAT DUCATO TDI; 1997 r., 122 tys. km, 2500 ccm stan ideal
ny, wysoki, długi, blaszak, chłodnia, sprowadzony z Niemiec, 
bez wypadku, zarejestrowany w kraju, • 49.000 zł - VAT., teł. 
063/279-01-15, 0603/19-01-10
FIAT DUCATO, 1997 r. niski, krótki, • 27.000 zl. Kościan, tel. 
0607/65-49-45
FIAT DUCATO, 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebieski 
metalic, centralny zamek ♦ pilot,, el. otw. szyby, el. reg lusterka, 
klimatyzacja podwójną, 9 indywidualnych foteli, kupiony u dile
ra w kraju, - 39.000 zi. Wrocław, teł. 0601/79-25-64 
FIAT DUCATO MAXI, 1997 r, 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
bordowy, 3-ośobowy * ładunek, przegroda, immobilizer, 
Mul-T-Lok, RO, wspomaganie, berwypadku, stan b. dobry, po 
przeglądzie rejestracyjnym, - .38.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
342-25-86
FIAT DUCATO, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordo
wy, kupiony w salonie, alarm, RM, hak, stan b. dobry, - 31.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/78-41-99 
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. 0603/
37-08-09
FIAT DUCATO, 1998/99 r., 2800 ccm, TDi, biały, nie eksploato
wany w kraju, el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaganie, 
długi, wysoki, • 40.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-67-03, 0603/
97-11-53 «
FIAT DUCATO MAXI, 2000 r., 9 tys. km, 2800 ccm, JTD, biały, 
wspomaganie, na gwarancji, I rej. 12.2000 r, • 65.000 zł ♦ VAT. 
Kłodzko, tel. 0607/09-68-58
FIAT FIORINO, 1985 r., 1049 ccm, czerwony, 30 tys. km po re
moncie, po remoncie blacharki i lakierowaniu, dopuszczalna lad. 
500 kg, 4 miejsca (2+2), • 4.000 zl. Chojnów, tel. 076/818-75-03 
FIAT FIORINO, 1992 r., 87 tys. km. 1100 ccm, wtrysk, biały, 
stan b. dobry, zadbany, ekonomiczny, po przeglądzie techn., 
lad. 500 kg, • 4.900 zl. Maluszyn, gm. Trzebnica, tel. 071/
312-06-51. 0601/87-43-67
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FIAT FIORINO, 1993 r„ 60 tys. km. 1500 ccm. biały, lad. 470 
kg, mało używany, podwójna podłoga, -12.000 zł (możliwe raty 
przez komis). Gubin, tel. 068/359-94-11 po godz.16, 0601/
98-68-17
FIAT IVECO, 1992 r., turbo .Zeta", biały, blaszak, maxi, bliźnia
cze kola, masa całkowita 7.400 kg, - 26.000 zł. Leszno, tel. 065/ 
529-72-40, 065/527-11-37, 0601/76-63-41 
FIAT SCUDO, 1998/99 r., 72 tys. km, 1900 ccm, TDS wspoma
ganie, ABS, poduszka pow., centralny zamek, klimatyzacja, stan 
idealny, niedawno sprowadzony, bez wypadku, zarejestrowa
ny, - 37.000 zł ♦ VAT. Konin, teł. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
O  FIAT UNO VAN, 1996 r., 1000 ccm, biały, oryg. fa

bryczna homologacja, serwisowany w ASO, kpi. 
opon zimowych, możliwe raty, stan b. dobry, za
dbany, oryg. przebieg, • 9.500 z l lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/341-64-61, 0608/25-02-11 
90000251

FORD CARGO. 1982 r.. 8000 ccm, diesel ład. 8.000 kg, na 18 
europalet, wym. 7.45 x 2.45 x 2.00 m, winda załadowcza • 16.500 
zl ♦ VAT. Budzieszowice, gm. Łambinowice, tel. 077/431-17-23 
FORD CARGO, 1983 r, żółto-czerwony, kontener z hydrokla- 
pą, wym. 5.10 x 2.20 x 2.0 m, aktualny przegląd, stan b. dobry, 
pilnie, • 14.200 zl lub zamienię na busa, do 9.000 zł. Gorzów 
Wlkp., teł. 0600/39-13-15.
FORD CARGO, 199,1 r.. 120 tys. km, 6000 ccm, diesel, grana
towy, typ 7.11, koła 17.5 x 215, skrzyniowy ze stelażem i owiew
ką na dachu, masa wl. 3100 kg, lad. 3400 kg, 3 miejsca, można 
wjechać wózkiem widłowym, ham. górski, - 37.000 zł. Kępno, 
tel. 0604/97-98-07
FORD COURIER, 1993/94 r., 89 tys. km. '1300 ccm, wtrysk, czer
wony, lad. 650 kg, katalizator, 5-biegowy, możliwość rat, -10.300 
zl. Bielawa, tel. 074/645-30-86
FORD COURIER, 1996 r. 88 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, poduszka powietrzna, • 16.700 zł. Turek, teł. 063/
278-33-33, 0602/55-69-26
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FORD COURIER, 1996 r., 63 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, nowe opony, nowe amortyzatory, poduszka pow., pilne, •
15.500 zl. Wrocław, tel. 0^02/24-92-17 
FORD COURIER, 1998 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
blaszak, wspomaganie, centralny zamek, książka serwisowa, •
15.800 zl. Lubin, tel. 076/846-73-50, 0601/27-11-31
FORD COURIER, 1998 r., 1800 ccm, diesel bez wypadku, po
duszka pow., serwo, RO, stan b. dobry, sprowadzony z  Niemiec 
w maju 2001 r., książka serwisowa, -16.800 zł lub zamienię na 
tańszy. Wrocław, tel. 387-87-62, 0602/73-21-73 
FORD COURIER, 1998 r., 33 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
immobiliser,, alarm na pilota, blokada skrzyni DIB-LOCK, po
duszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, el. re
gulowane reflektory, tylna szyba ogrzewana, radio Ford, książ
ka serwisowa - 18 000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/43-67-90, 
0502/22-95-09
FORD EXPRESS PICK-UP, 1984 r., 1117 ccm, biały, zarejestro
wany, sprawny, • 3.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-46-35 
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.. 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski. oszklony, hak, radio, po malowaniu, kompletna doku
mentacja. w ciągłej eksploatacji, przegląd do 02.2002 r., stan 
dobry, - 2.600 zł. Zawonia, tel. 071/312-90-76, 0609/21-02-15 
FORD TRANSIT, 1980 r., 2000 ccm, benzyna * gaz, czerwony, 
krótki, blaszak, hak, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 06.2002 
r, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/783-87-06, 0503/77-76-40 
FORD TRANSIT, 1981 r., 2000 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
inst. gazowa na gwarancji, hak, nowy akumulator (gwarancja), 
lad. 1600 kg, bliźniacze koła, po remoncie hamulców, t 4.900 
zł. Wrocław, tel. 071/346-45-04, 0601/73-38-58 
FORD TRANSIT, 1981 r., 2000 ccm, benzyna, biały, chłodnia, 
do małych poprawek, - 4.000 zl. Żórawina, tel; 071/316-52-49, 
0604/72-09-18
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, po re
moncie silnika, blacharki i malowaniu, hak holowniczy, kołpaki, 
pokrowce .miś’ , garażowany, stan b. dobry, .- 3.950 zł. Głuszy
ca, gm. Wałbrzych, tel. 0603/65-25-97 
FORD TRANSIT, 1984 r., 157 tys. km, 2500 ccm, diesel, żółty, 
niski, krótki, blśszak, RO, hak, w ciągłej eksploatacji, - 5.400 zl. 
Trzebnica, tel. 071/312-02-82
FORD TRANSIT, 1985 r., 2500 ccm, diesel oszklony, 9-osobo- 
wy, - 7.500 zl lub zamienię. Ostrzeszów, tel. 062/791-41-66 
FORD TRANSIT, 1985 r., 156 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały.. 
niski, krótki, 3-osobowy, zderzak od modelu B4, halogeny, sil
nik nowego typu, RM. stan b. dobry, - 5.900 zl lub zamienię na 
osobowy, może być tańszy albo uszkodzony. Świdnica, tel. 0603/
56-54-46
FORD TRANSIT. 1986 r. na białych tablicach • 1.800 DEM. Gło
gów, tel. 0600/41-16-63
FORD TRANSIT, 1986 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
nowy model, podwyższony, długi, hak, stan dobry, - 10.900 zl. 
Opole, tel. 0502/04-43-57
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel długi, wysoki, bla
szak, ściana grodziowa, skorodowany, do naprawy blacharka, -
6.800 zl., tel. 0601/91-36-60
FORD TRANSIT. 1987 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, niski, krót
ki, oszklony, 9-osobowy, stan dobry, • 13.000 zl lub zamienię na 
Audi 80, VW Passata albo Opla Vectrę. Kępno, tel. 0602/ 
58-89-94
FORD TRANSIT MAXI, 1987 r., 2500 ccm. diesel, biały, bla
szak, maksymalnie przedłużon/i podwyższony, 5-biegowy. hak, 
po remoncie blacharki, po malowaniu, zadbany, • 13.000 zl. 
Kłodzko, tel. 074/867-93-95 •
FORD TRANSIT, 1987 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały.
5-biegowy, przegroda celna, 3-osobowy, blaszak, ważny prze
gląd, - 10.000 zł. Legnica, tel. 076/857-00-68 -  
FORD TRANSIT BUS. 1987 r.. 300 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, biały, niski,, krótki, oszklony, 9-osobowy, inst. gazowa, roz
kładane fotele, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, po re
moncie, l właściciel, w kra]u od 1997 r., pilne, - 10.500 zł. Po
lkowice, tel. 0604/46-51-62
FORD TRANSIT. 1988 r., 161 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, przedłużony, podwyższony, blaszak. przegroda celna, 
alarm, RM, stan b. dobry, - 15.000 zl lub zamienię na mniejszy, 
busa, osobowy, diesel, gaz. Jelenia Góra, tel. 075/762-12-95 
FORD TRANSIT, 1988 r„ 200 tys. km, 2500 ccm. diesel wspo
maganie kierownicy, na bliźniaczych kolach, wzmocnione re
sory, lad. 2 1, przegroda celna, podwyższony, długi, 3 miejsca, 
dużo nowych części, alarm, immobilizer, - 12.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0602/51-33-19
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, kolor wiśniowy,

2-osobowy, oszklony, hak, radio, zadbany, - 14.500 zł lub za
mienię na tańszy. Nowa Sól, tel. 0503/65-99-80,0502/09-01-26 
FORD TRANSIT, 1988 r., 213 tys. km, 2500 ccm, diesel, popie
laty, maks. długi I wysoki, stan dobry, - 15.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-24-97
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., 2000 ccm, biały, krótki, inst. gazowa, 
blaszak, stan dobry, - 11.500 zl. Wrocław, tel. 071/788-79-64, 
0604/31-20-99
FORD TRANSIT, 1989 r., 194 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, instalacja gazowa, radio, hak, 9-osobowy, krótki, niski, oszklo
ny, zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, • 12.000 zl. Ka
lisz, tel. 0605/03-61-20
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel bez wypadku, kom
pletna dokumentacja, stan b. dobry, -15.800 zl lub zamienię na. 
inny, może być uszkodzony. Ostrzeszów, tel. 062/791-41-66, 
0608/86-92-54
FORD TRANSIT, 1989 r., 2560 ccm, biały, przedłużony, pod
wyższony, na bliźniaczych kolach • 16.000 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/869-07-59
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, blaszak, pod
wyższony, 3 osoby ♦ 1.000 kg, ścianka działowa, hak, zadba
ny, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-46-22, 0606/44-72-55 
FORD TRANSIT, 1989 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, niski, krótki, stan dobry, - 14.500 zl. Wrocław, tel. 071/ 
361-67-63
FORD TRANSIT. 1990 ri, 138 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie- 
bieski.osźkiony do połowy, radio, stan b. dobry, • 14.000 zł. 
Bolesławiec, teł. 075/734-43-81 
FORD TRANSIT, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna ♦ 
gaz, biały, maksymalnie wysoki, stan b. dobry, • 14.500 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-70-79. 0601/16-93-65 
FORD TRANSIT, 1990 r.. 2500 ccm, diesel, błękitny, krótki, ni
ski, 5-biegowy, oszklony, 9-osobowy, RM, kompl. dokumenta
cja, nowe opony, stan b. dobry, • 12.950 zl. Legnica, tel. 076/
722-90-43
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, instalacja 
gazowa, 5-biegowy, hak, krótki, raz podwyższany, ciemne szy
by, 9-osobowy, atrakc. wygląd, 12.500 zł. Lubin, teł. 0604/
70-15-68
FORD TRANSIT, 1990 r.. 2500 ccm, diesel, biały, blaszak, pod
wyższony, maks. przedłużony, stan dobry, • 14.500 zł. Wal- 
bńych, tel. 0602/81-64-04
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ćcm, diesel, niebieski, krótki, 
niski, el. reguł, reflektory, 9-osobowy, oszklony, hak, stan b.. 
dobry, -16.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-83-81,075/773-13-51 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9-osobo- 
wy, podwyższony. 5-biegowy, hak, oszklony, stan dobry, -20.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-20-16 
FORD TRANSIT, 1991 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, podwyższony, wspomaganie, stan b. dobry, • 16.500 zi. 
Kępno, tel. 062/782-32-75, 0601/78-44-52 
FORD TRANSIT, 1991 r., 136 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały,
9-osobowy. niski, krótki, ciemne szyby, dodatkowe ogrzewanie, 
stan b. dobry, - 15.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-91-92 po 
godz. 20. 0502/61 -39-74
FORD TRANSIT. 1991 c, 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, oszklony, drzwi tylne otwierane, • 17.400 zl. Lesz
no, teł. 065/543-26-95
FORD TRANSIT, 1991 r„ 270 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały. I 
właściciel, w kraju 5 lat, stan idealny, - 19.000 zl. Lubin, tel. 
076/847-50-65
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, bla
szak, na białych tablicach • 2.900 DEM. Oława, teł. 0503/ 
89-92-39
FORD TRANSIT, 1991 r.. 2500 ccm, diesel, biały, 9-osobowy, 
po lakierowaniu, podwyższony, - 16.500 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-71-12. 0606/13-55-80
FORD TRANSIT BUS. 1991 r.. 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, krótki, podwyższony, -19.000 zł. Wrocław, tel. 788-87-68, 
0601/50-78-27
FORD TRANSIT, 1991 r., 600 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, podwyższony, zarejestrowany na 8 osób, po remoncie 
zawieszenia tylnego i przedniego, nowe sprzęgło, atrakcyjny 
wygląd, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 341-15-50 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, osobo- 
wo-ciężarowy, zarejestrowany ńa 6 osób, stan techn. b. dobry, •
15.600 zl. Wrocław, teł. 071/364-45-83, 0602/29-44-35 
FORO TRANSIT, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, szary, inst. 
gazowa, 9-ósobowy, -12.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/ 
342-44-30 po godz. 20
O FORD TRANSIT, 1991/96 r., 700 tys. km, 2500 ccm, 

diesel, biały, podwyższony, krótki, zarejestrowa
ny na 8 osób, po remoncie przedniego i tylnego 
zawieszenia, nowe sprzęgło, - 23.000 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/341-15-50 81012271

KOMIS SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 
I CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH

Przvimuiemv auta
z windykacji i ooleasinaowe

Oferujemy: szybki leasing, dobry kredyt, 
upusty przy zakupach gotówkowych

W A Ł B R Z Y C H  OP012484

tel. (074) 66-52-912, 66-52-918
FORD TRANSIT, 1992 r, 215 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, I 
rejestracjaw 1993 r., podwyższony, przedłużony, wzocniony sil
nik, blaszak, hak hol., koła 15*., kupiony w salonie (w kraju), -
18.900 zł. Racula, gm. Zielona Góra, tel. 068/327-53-85 
FORD TRANSIT. 1992 r.. 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, podwyższony, faktura VAT, • 18.000 zł. Świdnica, tel. 0601/
75-29-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem • AC0236 www.autogielda.com.pl)
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, niski, krótki, •
22.500 zf. Kamienna Góra, teł. 075/744-53-84 
FORD TRANSIT. 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, 6-osobowy. 
3,20 x 2.15 m. wspomaganie, bliźniacze koła, -20.000 zł. Ko
byla Góra, tel. 062/731 -63-72
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 
zl. 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, niski, krótki,
oszklony, 9-osobowy, do poprawek blacharskich i lakierniczych,
• 15.000 zl. Trzebnica, tel. 0601/57-96-56
FORD TRANSIT. 1992 r.. 215 tys. km. 2500 ccm. diesel, biały,
podwójna kabina, 6-osobowy * skrzynia ładunkowa 1000 kg, •
18.000 zl. Wąsosz, tel. 065/543-76-94
FORD TRANSIT MAXi, 1992/93 r„ 2500 ccm. diesel, popielaty,
długi, wysoki, wspomaganie kier., hak, sprowadzony w całości,
ścianka grodziowa, koła 15 cali, nowe opony, I właściciel, ład.
1600 kg, silnik wzmocniony, stan b. dobry, -19.000 żł. Legnica.
tel. 076/722-90-43 lub. 0606/14-33-94

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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Europejski
Fundusz
Leasingowy

IVECO
UNI-TRUCK

S £ / P £ A O F £ / ? 7 X

Wpłata tylko 15% Wrocław uł.Ruska 18

Minimum formalności-
REGON, NIP, Wpis do ewidencji

Samochody IVECO - nowe i używane
z certyfikatem jakości IYECO PLUS

www.santander.com.pl

EFL: 0 501454 337 AUTA NOWE 071/352 92 62 
AUTA UŻYWANE: 0 603 751 728

Przyjmujemy samochody w rozliczeniu.

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

mmmm
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW

IFA • R O B U R  • S T A R  i  
L U B LIN  • Ż U K  (O PO N Y ) |

B ie la n y  W ro c ław sk ie , ul. W ro c ła w sk a  48  I  
te l. 071/311-27-00,0-601 569 266, S00- ^ 00 |

FORD TRANSIT. 1993 r.. 160 tyś. km. 2500 ccm. diesel, biały, 
9-osobowy. oszklony, niski, krótki, hak, garażowany, stan b. 
dobry • 19.000 zl lub zamienię na: VW (diesla) KOMBI, 1996 r.v 
Opla, Nissana Terrano II z dopłatą. Głogów, tel. 076/833-37-65. 
0604/81-01-55
FORD TRANSIT, 1993 r:, 2500 ccm, diesel oszklony, z:siedze
niami, na białych tablicach - 7.000 DEM. Oława, tel. 0503/ 
89-92-395
FORD TRANSIT, 1993 r, 200tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
9 miejsc siedzących, wspomaganie, rozkl. siedzenia, tylna szy
ba podgrzewana, mało eksploatowany, - 23.000 zł. Świdnica, 
teł. 074/853-09-90, 0605/45-05-49 
FORD TRANSIT, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki; 
oszklony, 9-osobowy, drzwi z tylu, • 20.000 zł lub zamienię. 
Świdnica, tel. 074/640-45-68
FORD TRANSIT, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, biały, bezwy
padkowy, radio, niski, krótki, - 22.000 zl. Gostyń, tel. 0601/ 
46-70-08
FORD TRANSIT, 1994 r., 155 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie, lad. 1700 kg, oryg. 
lakier, udokumentowane pochodzenie, stan techn. b. dobry, • 
28.000 zl lub zamienię na osobowy. Bielawa, tel. 074/833-58-33, 
0604/09-10-13 ■ l
FORD TRANSIT, 1994 r., 154 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski, niski, krótki, 5-osobowy ♦ 3 miejsca, centralny zamek, alarm, 
wspomaganie kier., RM, w kraju od 2 lat, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 24.500 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-00-68, 0607/ 
35-30-89
FORD TRANSIT, 1994 r., 115 tys. km, 2500 ćcm, turbo D, biały, 
niski, krótki, częściowo oszklony, bez wypadku, serwisowany w 
Niemczech (książka), wzmocnione zawieszenia, kola 15*. wspo
maganie kier., oryg. RO, el. reguł, reflektory, stan b. dobry, - 
19.500 zł. Góra, tel. 065/543-36-19 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel, biały,'krótki, pod
wyższony, częściowo oszklony, kabina przedłużona, 3-osiowy, 
stan techn. b. dobry, blacharka do poprawek, - 19.000 zl lub 
zamienię na osobowy kombi do 7.000 zl. Kępno, teł. 062/ 
781-03-10, 782-83-15
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki bla- 
szak, podwyższony, nowe opony, RO Ford, wspomaganie, nowe 
hamulce, regulacja świateł, nowe paski, garażowany, stan b. 
dobry, - 25.000 zl. Ścinawa, lei. 0606/843-66-68,0603/18 03-33 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, TDI, biały, maks. szeroki i 
długi, ściana grodziowa, koła 15*. wspomaganie kierownicy, 3 
miejsca z przodu, - 26.000 zl lub zamienię na osobowy. Ząbko
wice Śl.. tel. 074/641-03-37, 0607/53-05-81 
FORD TRANSIT, 1994/95 r.. 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, żółty, 
I właściciel, kupiony w kraju, bez wypadku, podwyższony, przed
łużony, alarm, podwyższony, stan techn. b. dobry, • 26.500 zł 
lub zamienię. Paczków, fet 077/431-61-32 
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 170 tys. km, 2500 ccm. diesel, nie
bieski, podwójna kabina na 6 osób * skrzynia (1 tona), wym. 
2,2 x 3,3 m, plandeka. - 32.000 zł. Żary, tel. 068/374-09-60 do 
godz. 15, 068/374-86-76 po godz. 16 
FORD TRANSIT. 1995 r., 150 tys. km. 2500 ccm. diesel, czer
wony, krótki, niski, blaszak, drzwi z tyłu, zadbany, wspomaga
nie, kompletna dokumentacja, stan idealny, nie eksploatowany 
w kraju, nowy model przodu, - 22.900 zł lub zamienię. Kępno, 
tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
FORD TRANSIT. 1995 r., 112 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, 9-osobowy, poduszka, pow.. wspomaganie, w kraju od 6 
miesięcy, • 31.000 zł. Legnica, tel. 076/858-55-14, 0601/ 
57-34-03
FORD TRANSIT, 1995,r., 220 tys. km, 2500 ccm. biały. ABS, 
wspomaganie, *2 poduszki pow, - 26.000 zł. Leszno, tel. 065/ 
543-13-75
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biało-niebieski, krót
ki, błaśzak, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie. RM, immobiizer, 3-osobowy ♦ kpi. kół, bez wy
padku, tachometr - 23.500 zł * Vat. Opole, tel. 077/421-53-37 
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, 
ABS, poduszka pow., I właściciel, do połowy oszklony, drzwi 
tylne, stan b. dobry, - 28.000 zl. Świebodzice, tel. 074/854-32-01, 
0605/55-55-37
O  FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, 

podwyższony, oszklony, 6-osobowy, • 29.900 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87025901

FORD TRANSIT LT, 1995 r., 120 tys. km. 2500 ccm. turbo D, 
czerwony, przedłużony, podwyższony, • 29.000 zl lub zamienię. 
Kluczbork, tel. 077/418-93-47, 0608/51-35-97 
FORD TRANSIT, 1995 r., 128 tys. km. 2500 ccm, turbo D. nie
bieski, bez wypadku, poduszka pow., wspomaganie kierowni
cy, oszklony, wersja osobowa, alarm, udokumentowane pocho
dzenie, stan b. dobry, - 35.000 zi. Kłodzko, teł. 0607/53-51-93 
FORD TRANSIT, 1995 r., 135 tys. km, 2500 ccm. diesel, żółty. 
80 KM, krótki, niski, 3-osobowy, przegroda celna, pod. powietrz
na, centralny zamek, wspomaganie, tylne drżwi, w kraju od 3 
dni, przywieziony na nowych zasadach, książka serwisowa, stan 
b. dobry, - 25.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Ostrzeszów, tel. 
062/730-27-92, 0601/72-40-02
FORD TRANSIT. 1995 r., 180 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
centralny zamek, poduszka pow., 9-osobowy, I właściciel, za
dbany. stan b. dobry, • 27.500 zl. Paczków, tel. 077/431-64-04 
FORD TRANSIT, 1995 r., 257 tys. km, 2500 ccm, niebieski, ozna
kowany, alarm, 5-osobowy, wspomaganie kierownicy, el. reg. 
reflektory, RM, poduszka powietrzna kierowcy, podwyższony, 
krótki, oszklony do połowy, ścianka celna, stan b. dobry, - 28.500 
zł. Wałbrzych, teł. 074/842-16-56 
FORD TRANSIT, 1995 r . 225 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
ład.. 1.51, skrzynia z plandeką celną, wym. 3.20 x 2-10 x 1.90 m, 
wspomaganie, stan dobry, możliwy leasing i faktura VAT - 32.000 
zl (brutto). Wrocław, tel. 0601/40-50-53 
FORD TRANSIT. 1995 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały. 
ABS, 2 pod. powietrzne, centralny zamek, eł. otw. szyby, el. 
reg. i podgrzew. lusterka ♦ regulacja, eł. reguł, reflektory, rok w 
kraju, bez wypadku, - 30.000 zl. Wrocław, tel. 071/321-11-63, 
0501/03-46-54
FORD TRANSIT, 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
stan techn. b. dobry, zarejestrowany jako ciężarowy uniwersal
ny, lad. 850 kg, 6-miejscowy, zarejestrowany w 1999 r, • 26.000 
zł lub zamienię na tańszy osobowy. Wrocław, tel. 071/398-77-40, 
0607/72-16-84
FORD TRANSIT TURNEO, 1995 r.. 250 tys. km, 2500 ccm. die
sel, biały, 2 poduszki pow., osobowy, pełne elektr. wyposaże
nie, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 31.500 zl. Wschowa, 
tel. 065/540-28-99, 0601/59-58-67 
FORD TRANSIT. 1996 r.. 95 tys. km. 2500 ccm. diesel, biały, 2 
poduszki pow., ABS, RM, wspomaganie, centralny zamek, el. 
reg. lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, 9-osobowy, do spro
wadzenia z Niemiec, *na gotowo*. - 29.000 zi. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27.
FORD TRANSIT. 1996 r.. 98 tys. km. 2500 ccm. biały, 76 KM, 
krótki, podwyższony, stan idealny, książka serwisowa, SRS, 
radio, immobilizer; - 28.900 zl. Opole, tel. 0606/36-88-39 
FORD TRANSIT, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, biały, krótki, 
podwyższony, blaszak, hak, RO, poduszka pow., wspomaga
nie, centralny zamek. Immobilizer, alarm, drzwi tylne otwierane 
na boki, • 28.000 zl. Opole, tel. 0600/18-05-96 - 
FORD TRANSIT, 1996 r„ 115 tys. km, 2500 ccm, turbo D, nie
bieski, podwyższony, ABS, poduszka pow., bez wypadku, RM,
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hak, koła 15*, książka serwisowa, 5 osób ♦ 1.51, faktura VAT, •
34.500 zi. Kępno. tel. 0604/27-82-66
FORD TRANSIT, 1996 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D', czar
ny; skrzyniowy, 6-osobowy. plandeka, ładowność 1.5 tony, bliź
niacze kola, poduszka pow., oryg. hak, aluminiowe burty, I wła
ściciel w kraju, oryg. radio, stan idealny, -40.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-70^62, 076/846-87-72
FORD TRANSIT, 1996 r., 2500 ccm, diesel, żółty, 6-osobowy, 
ABS, poduszka pow., nowe opony, di. skrzyni ład. 3.3 m, reg. 
reflektory, wspomaganie, zadbany, - 33.000 zt Ruda Śląska, 
Jel. 032/340-31-63, 062/739-10-98 
FORD TRANSIT, 1997 r., 53 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grana
towy, blaszak, krótki, podwyższony, ABS, wspomaganie, cen
tralny zamek, poduszka pow., radio, immobilizer, alarm, I wła
ściciel, stan b. dobry, • 33.000 zł (możl. wyst, fakt. VAT). Jasień, 
tel. 068/371-00-96
FORD TRANSIT MĄXI. 1997 r , 95 tys. łon. 2500 ccm, żółty, 
ABS, poduszka po^etrzna, przegroda celna, wspomaganie kie
rownicy. RO^- 39.500 zi Legnica, tef 0604/55?08-59 : 
FORD TRANSIT, 1997 r., 140 tys. km, 2500 cćm, diesel, biały, 
bez wypadku, ABŚ; Serwo, poduszka pow., RM, - 30.800 zł. 
Lubsko, tel. 068/372-11-66. 0601/68-97-94 
FORD TRANSIT, 1997 r.. 80 tys. km, 2500 ccm, TDl.rwebieski, 
intercooler, ABS, 6 osób ♦ 900 kg ład. (skrzynia ład. 2:2 m x 2 
m). alarm, immobiizer, hak hol., wspomaganie, - 32'000 żł (możl. 
wyst fakt VAT). Oława, tel. 071/313-22-76 
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, turbo D, biały, do sprowa
dzenia z Niemiec, nie uszkodzony, krótki, niski, ABS, poduszki 
powietrzne, eł. otw. szyby, cena - 12:700 OEM. Chojnów, tel. 
076/819-15-99, 0602/58-06-18
FORD TRANSIT BUS, 1997 r., 98 tys. km. 2500 ccm, tuibo D, 
kolor wiśniowy metalic, automatic, eł. reg. lusterka, el. otw. szy
by, 9-osobowy, wspomaganie, hak, centralny zamek, pod. po
wietrzna, komputer, RM Ford, i właścidel. - 39.000 zl. Jelenia 
Góra. tel. 0604/86-55-62
FORD TRANSIT, 1997 r., 106 tys. km. 2500 ocm, diesel, czar
ny, niski, krótki, ściana działowa, wspomaganie kierownicy, re
guł. reflektory, 2 poduszki pow„ SRS, ABS, klimatyzacja, weba
sto, dwa akumulatory, stan idealny, - 43.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-46-03 po godz. 18, 0606/28-28-94 
FORD TRANSIT. 1997 r., 108 tys. km, 2500 cęm, turbo D, biały, 
blaszak, krótki, wspomaganie kier., poduszka powietrzna, na- 
pinacze pasów, pełna dokumentacja, • 29.500 zł. Lubin, teł. 
0608/49-10-23
FORD TRANSIT, 1997 r., 38 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, wspomaganie, przegroda celna, wzmocniony sil
nik. nie eksploatowany w kraju. • 38.500 zł. Żmigród, teł. 071/ 
.385-33-69, 0604/37-67-03
FORD TRANSIT, 1998 r .  108 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
el. reguł, lusterka, ABS. serwo, alarm, centralny zamek ♦ pilot, 
hak. 9-osobowy, 2 poduszki pow., w kraju od pół roku, I właści
ciel. stan b. dobry, - 36.000 zi. Nowa Sól, tei. 0605/06-28-42 
FORD TRANSIT, 1998 r.. 83 tys. km. 2500 ccm. TD 100 KM. 
wiśniowy metalic, ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, c. zamek, alarm, radioodtwarzacz, 
tydzień w kraju, blaszak, maks. długi, raz podwyższony, 3-oso
bowy, ściana grodziowa, • 36.500 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0609/37-02-45, 0606/21-11-47
FORD TRANSIT PICK-UP. 1998 r„ 30 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
srebrny, 6-osobowy, skrzynia aluminiowa, wspomaganie kier., 
hak. RO, nie eksploatowany w kraju, • 35.500 z ł , raty, leasing. 
Świdnica, tel. 074/853-364)1, 0601/79-66-78 
FORD TRANSIT, 1998 r., 43 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, izoterma, klimatyzacja, agregat Thermoking, 
wzmocniony silnik, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, -
39.500 z l , raty. leasing. Świdnica, tel. 074/853-36-01, 0601/ 
79r66-78
FORD TRANSIT, 1998 r., 30 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
inst gazowa, trzy siedzenia, blaszak. krótki, podwyższony, udo
kumentowane pochodzenie, stan idealny, - 39.500 zl (możliwe 
raty lub zamiana). Wrocław, tel. 071/325-10-47 
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, krótki, 
niski, ABS, poduszka pow., wspomaganie, blokada tylnego 
mostu, bez wypadku, radio, - 36.000 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
867-18-52
HANOMAG 65, 1974 r.. 3142 ccm, diesel, zielony, plandeka.

po remoncie kapitalnym, stan techn. dobry. dop. ładowność 2200 
kg, - 2.500 zl. Szprotawa, tel. 068/376-34-68 
HANOMAG F76,1972 r. Silnik 6 cyt. pp zabudowę - 5.000 zL 
Wrocław, teł. 071/343-66-07
HYUNDAI H100,1995 r., 52 tys. km, 2500 ccm. diesel, srebrny, 
8-osobowy, - 23.000 zl. Jutrosin, tel. 065/547-13-23 
IFA W50, 1974 r., 6400 ccm, niebieski, wywrót na 3 strony, 
wspom. kierownicy, blokada mostu tylnego, stanb. dobry, • 2.800 
zł lub zamienię na sam. osobowy. Wałbrzych, tel. 0609/29-08-59 
IFA L50,1986 r., 6000 ccm kontener meblowy, nowy przegląd - 
4.800 zl. Olszyna, teł. 075/721-22-76 
IFA WL50,1987 r. wywrotka; techn. sprawny, - 5.500 źl. Żórawi
na, woj. wrocławskie, tel. 0601/96-14-54 
IFA L60,1988 r., 350 tys. km, 9160 ccm, diesel, niebieski, stan 
b. dobry, ♦ przyczepa HL-6002,1990 r., ład. 6 1, cena zestawu, 
- 25.000 zl. Wrocław, tel. 071/310-64-33, 0502/37-63-86 
IFA L60, 1989 r., zielony, 4x4, silnik Man, dźwig Jonsereds. 
wózek, 2 osie, kpi. zestaw do dłużycy leśnej, • 40.000 zł. Kario- 
wice. tel. 077/469-70-66
ISUZU CAMPO PICK-UP CLX, 1991 r., 130 tys. km, 2300 ccm 
napęd 4x4, atrakc. wygląd, - 20.000 zl lub zamienię na osobo
wy, diesel. Jeszkowice, gm. Czernica, teł. 071/318-04-21 
ISUZU MIDI BUS. 1990 r., 166 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
biały, zarejestrowany na 8 osób, oszklony, RO, nowe przednie 
zawieszenie, rozrusznik, docisk sprzęgła i sprzęgło, -10.000 zł 
łub zamienię na osobowy, w tej cenie. Gorzów Wlkp., tel. 0951 
722-03-19
ISUZU MIDI, 1990 r., 126 tys. km. 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzędy fo
teli, nowa tapicerka i podsufitka, fotele welurowe, boczne tylne 
szyby w kolorze niebieski metalic, stan lakieru b. dobry, ele
gancki wygląd, - 14.000 zł. Góra, tel. 065/543-38-51, 0601/ 
56-42-29
ISUZU MIDI. 1993 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, na białych
tablicach - 3.500 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy
oszklony. • 8.500 zł. Wrodaw, tel. 071/348-42-16
IVECO MAGlRUS, 1985 r. wywrotka, - 40.000 zl. Nysa, tel. 077/
433-56-31
!VECO UNIC, 1987 r., diesel skrzyniowy, oplandekowany, przed
łużony, podwyższony, na bliźniaczych kolach, 3-osobowy, po 
remoncie silnika • 11.000 zł. Grabowno Wielkie, teł. 071/ 
314-87-06, 071/315-00-49
1VEC0 TURBOZETA, 1987 r., 500 tys. km, 6000 ccm. niebieski, 
nowa plandeka celna, winda 700 kg, dl. 6.2 m, ład. 3.5 L w cią
głej eksploatacji. • 19.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-76-66, 
0601/88-66-66
IVECO TURBOSTAR, 1988 r.. czerwony, ciągnik siodłowy, stan 
dobry - 30.000 zl. Olszyna, tel. 075/721-23-74, 075/721-26-91 
IVECO TURBOSTAR. 1992 r.. 320 tys. km. 11000 ccm, biały, 
cysterna do paliwa, poj. 12.5001. dozory KDT, - 89.000 zł. Przy- 
dziatki, tel. 063/247-96-37, 0600/36-69-28 
IVECO TURBODAILY, 1992 r.. 190 tys. km. 2500 ccm. turbo D. 
biały, stan b. dobry, sprow. z Niemiec, wspomaganie, bfiźnia-

IVECO 49-10 |
1996/97 r., 2,8 TD, maxi, 130 tys. km, 5

bezwypadkowy, I właściciel, hak holowniczy, o  
stan idealny, cena 39.500 zł (WAT od faktury) 
Boguszów, tel. 0-609 439 299 (po godz. 16)

cze koła, długi i wysoki, - 30.000 zl ♦ VAT, lub zamienię na nie
ruchomość. Wrocław, tel. 0501/78-29-50 
IVEC0190-33 TURBOSTAR, 1987 r., żółty, oś podnoszona, cią
gnik siodłowy ♦ naczepa Traiłor. plandeka, 2-osiowa, na po
duszkach, • 32.000 zi ♦ VAT lub zamienię na osobowy. Kłodzko, 
teł. 074/867-51-52, 0604/77-53-12 
1VEC0 190-33 TURBOSTAR, 1987 r.. czerwony.po lakierowa
niu, stan b. dobry + naczepa TraHor z 86 r. dl. 12.40 m, opiande- 
kowana, w ciągłej ekspłoataqi, - 30.000 zl. Legnica, tel. 076/ 
887-13-85, 0609/51-26-04
n/ECO 190-36 TURBOSTAR, 1988 r, biały, ciągnik siodłowy, 
spoiler, na poduszkach, ♦ naczepa .firanka*, dl. 13.6 m, para
bole. z 1991 r., boki i dach zasuwane, • 51.000 zi ♦ VAT lub 
zamienię na osobowy. Kłodzko, tel. 074/867-51-52, 0604/ 
77-53-12
IVECO 190-36 TURBOSTAR, 1990 r., 703 tys. km, 1400 ccm, 
srebrny metalic. na poduszkachm spoiler dachowy, hydraufika. 
stan bieżnika opon 80%, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, skrzy
nia biegów ZF8 ♦ półośki, - 31.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tei. 0601/ 
09-76-11
IYECO 30-5 DAILY, 1995 r.. 2500 ccm. diesel, biały, wysoki, 
przedłużony, na białych tablicach - 11.000 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
łVECO 35-10,1992 r.. 290 tys km. 2500 ccm, czerwony, TUR
BO DAILY, skrzyniowy, oplandekowany, sprowadzony w cało
ści, udokumentowane pochodzenie, dużo nowych części, spo
iler dachowy, hak, RO, eł. reguł, reflektory, stan b. dobry, - 27.500 
zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-07-90,0605/65-82-15 
IVECO 35-10, 1993 r., 300 tys. km. 2500 ccm. turbo D, biały, 
wspomaganie kier., tachograf, alarm, po wymianie podzespo
łów, stan b. dobry - 26.400 zł. Kożuchów, teł. 068/355-46-27 
IVECO 35-10, 1993 r., 119 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, bliźniacze kola, wspomaganie kier., ABS, alarm, 
I właścidel w kraju, stan b. dobry, - 27.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
349-35-28, 0605/69-24-11
IVECO 35-10, 1994 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
bliźniacze koła, podwyższony, przedłużony, wzmocnione zawie
szenie, • 30.000 zł. Siechnice, teł. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1994 r., 245 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, biały, podwyższony, przedłużony, bez wypadku, alarm, 
stan b. dobry, • 35.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-26-78, 
0600/34-74-31
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1995 r.. 188 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, biały, hak holowniczy, bez wypadku, maksymalnie podwyż
szony i przedłużony, bliźniacze kota, stan b. dobry; • 38.000 zl. 
Wschowa, tel. 065/540-11-39. 0601/72-34-30 
IVECO 35-10.1995/96 r. 2500 ccm, TD. żółty, bliźniacze koła, 
nowy silnik, chłodnia 6-komorowa, temp. do minus 55 st C, stan 
idealny, • 43.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/20-54-94 
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 zl. Ra
dwanice, teł. 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.. 390 tys. km, 2500 ccm, dieseL biały, kabi
na 3 osobowa, hak, alarm, po remoncie silnika, tacho, podwyż
szony. komplet nowych zimowych opon, oznakowany, lad. 1180 
kg, silnik, skrzynia biegów, nowe tarcze hamulcowe, nowe szczę
ki i cylinderki hamulcowe. • 22.500 zl. Bytom Odrzański, tel. 
0601/87-52-87
IVECO 35-8, 1989 r.. 2500 ccm, diesel, biały, długi, blaszak, 
bliźniacze koła. - 9.500 zl lub zamiana na VW Transportera 1.6 
D, 6- lub 8-osobowego. Koźminek, tel. 062/763-82-07, 06031 
07-83-31
IVECO 35-8,1990 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, kontener, ler-
ma ♦ agregat, ładowność 1570 kg, - 20.000 zł. Upiny, gm. Nowa
Sól, tel. 068/388-60-18, 0607/65-57-99
IVECO 35-8 DAILY, 1993 r., 2500 ccm, diesel, biały, pojedyncze
koła, - 25.000 zł. Pleszew, teł. 062/742-20-94
IVECO 40-10 MAXI FURGON, 1996 r.. 250 tys. km, 2500 ccm.
turbo D, biały, bliźniacze koła. ład. 1470 kg, masa całkowita
4000 kg, tachograf, stan dobry, - 39.000 zi. Oleśnica, tel. 0602/
31-42-20. 071/398 5̂3-81
IVECO 440-42 EUROTECH, 1996 r., 330 tys. km masa całkowi
ta 44 tony, klimatyzacja, webasto, blokada mostu, elektryka, 
nowe akumulatory, przegląd, - 75.000 zl ♦ VAT, łub zamienię na 
osobowy od 1996 r. Zgorzelec, teł. 0608/29-72-84 
IYECO 45-10 FURGON, 1997 r ,  124 tys. km, 2800 eon, turbo 
O, biały, hak holowniczy, - 47.000 zl. Roman Reónann, 46-050 
Tarnów Op„ ul. łkani 11, tel. 0602/49-30-30 
O  IVECO 49-12 TURBODAILY, 1996 r , 50 tys. km, 

2800 ccm, TDi, biały, kontener, izoterma, chłod
nia ♦  winda, stan idealny, • 57.000 zł. Jelcz-La- 
skow ice, tel. 071/318-30-86, 0601/S8-24-14 
84017271

IVECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r.. 210 tys. km. 2800 ccm. 
TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużony ipod- 
wyższony, lad. 3.21 stan idealny, • 54.500 zl. Wrocław, teł. 071/ 
349-27-83. 0601/55-26-69
(VECO 70-10 FURGON. 1986 r.. 4600 ccm. diesel, popielaty, 
maks. wysoki i długi, bliźniacze kola, 20 m3.3 osoby + 3 tony, 
DMC 7490, stan dobry, - 8.800 zł lub zamienię na pomoc dro
gową, inne propozycje. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
IVECO 70-10,1986 r. furgon, maks. wysoki i długi, kota bfiźnia- 
cze, lad. 3 tony, nowe opony, stan dobry, - 8.500 zUub zamienię 
na inny. Wrocław, tei. 0503/92-35-75 
O  IVECO 75-15 E EUROCARGO, 1994 r., 150 tys. km, 

6000 ccm, TDi, biały, stan idealny, skrzyniowy, 
oplandekowany, wym. 2.2 m  x 6.7 m x 2.2 m, we
basto, • 56.000 zł., tel. 071/318-30-86, 0601/ 
58-24-14 84017261

IYECO 79-10,1984 r. skrzyniowy, silnik do remontu (pęknięty 
wał), alum. burty 6.1 x 2.35 m, - 6.000 zl. Strzelce Opolskie, teł. 
077/461-07-24, 0604/26-15-94
IYECO MAGlRUS. 1985 r. wywrotka. - 39.500 zl lub zamienię. 
Nysa, tel. 077/433-56-31
JELCZ, 1989 r„ biały, z przyczepą, zestaw samowyładowczy,

stan dobry, opony bezdętkowe, - 24.000 zł + VAT. Gryfów śl., 
tel. 0605/05-59-24
JELCZ 315, 1976/98 r., turbo po remoncie kapitalnym, skrzy
niowy, 3-stronny wywrót, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -
9.000 zł. Milicz, tel. 071/384-58-27
JELCZ 315, 1977 r.. 11100 ccm, niebieski, po remonde, ład. 
15.600 kg ♦ przyczepa o lad. 11 1, - 8.000 zl. Chocianów, tel. 
076/818-50-04, 0609/35-78-22. 076/818-54-81 
JELCZ 315 M. 1981 r.. 11100 ccm, diesel, zielony, sinik w b. 
dobrym stanie, ład. 8 1, ♦ przyczepa o ład. 10L stan zestawu b. 
dobry, łóżko, nowy hak, nowy mechanizm zmiany biegów, - 9.500 
zl. Strzelin, tel. 071/392-00-49
JELCZ 315 E. 1983 r.. 11100 ccm, niebieski, skrzyniowy, po 
remonde kabiny, nowe burty, po remonde podzespołów, w cią
głą eksploatacji, > 3.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Pomoc
ne. tei. 076/870-89-81
JELCZ 315.1989 r. chłodnia, ład. 7 1, -12.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/89-29-34
JELCZ 316,1983 r., 11000 ccm, szary, lad. 111, oś podnoszo
na, poduszka, stan dobry, - 8.500 zł. Zabrze, teł. 0607/33-96-98 
JELCZ 317,1977 r., 40 tys. km. 11100 ccm, niebieski, techn. 
sprawny, wywrót 3-stronny, nowa skrzynia ładunkowa, wzmoc
nione resory, wspomaganie, - 4.900 zł lub. Dziadowa Kłoda, teł. 
062/785-18-52, 0501/71-40-44
JELCZ'317 D. 1979 r., 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik siodło
wy ♦ naczepa, ład. 181 - 5.000 zl. Wrodaw, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317.1981 r., 11000 ccm ♦ przyczepa D-83, do przewo
zu bydła - 6.000 zl/zestaw. Chorzów, lei. 0607/25-21-53 
JELCZ 317. 1982 r. ♦ naczepa HLS-250 z 86 r. - 10.000 zl. 
Wągrowiec k. Piły, tel. 0602/59-95-30 
JELCZ 317 3W. 1984 r.. 100 tys. km. 11100 ccm. diesel stan 
techn. dobry, po remoncie silnika i ukł. hydrauliczny, tachograf, 
- 3.900 zl. Legnica, tel. 076/856-32-78 
JELCZ 317 W. 1984 r. stan b. dobry + Liaz, wywrotka 3-stron- 
na, opony bezdętkowe - 9.000 zł łub zamienię na busa osobo
wego, z dopłatą. Bystrzyca Kłodzka, te l 0600/60-44-92 
JELCZ 317 3W, 1984 r., 99 tys. km. 11100 ccm, biały, 3-stronny 
wywrót tachograf, zarejestrowany, ład. 10 łon, - 9.000 zł lub 
zamienię na osobowy, w ciągłej eksploatacji. Strzegom, tel. 074/ 
855-17:25
JELCZ 317 D, 1985 r.. 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik siodk>- 
wy. podnoszona kabina, dźwig HDS * naczepa, ład. 181 alumi
niowe burty. - 20.000 zl. Wrodaw. tel 0608/55-66-73 
JELCZ 317 W, 1986 r. wywrotka 3-stronna, opony 1100,* przy
czepa HL-8011, wywrotka 2-stronna, ład. 8 t, opony 1200. -
12.000 zł lub zamienię na osobowy. Kamila Gruntkowska. 55-080 
Pełcznica 16. gm. Kąty Wrocławskie
JELCZ 317,1986 r.. żółty, wywrót na 3 strony, w dągłej eksplo

atacji, dużo nowych częśd. stan b. dobry, • 8.000 zl łub zamie
nię na osobowy. Wałbrzych, tel. 0604/64-53-04 
JELCZ 317,19>87 r. wywrotka na 3 strony, po remonde sinika i 
skrzyni biegów, stan dobry, zadbany, - 11.000 zł., teł. 074/ 
843-23-32
JELCZ 317,1987 r., żółty, wywrót na 3 strony, opony w dobrym 
stanie, stan techn. b. dobry, - 9.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/ 
846-89-40, 0606/13-82-56
JELCZ 317, .1988 r., kolor groszkowy, wywrót na 3 strony, pod
wyższone burty, w ciągłą eksploatacji, stan techniczny dobry, -
16.000 zl lub zamienię na osobowy. Czerwona Woda, tel. 075/ 
778-03-86
JELCZ 317.1988 r„ biały, stan dobry, • 11.000 zl ♦ VAT. Gryfów 
śl., tel. 0605/05-59-24
JELCZ 317 D. 1988 r. ciągnik siodłowy + cementonaczepa typ 
ĆN-181E, stan dobry; -12.000 zł Proszówka, tel. 075/781-35-63 
JELCZ 317,1989 r., 160 tys. km, biały, wywrót na 3 strony, krót
ka kabina, wysokie burty, przegląd do 03.2002 r., lad. 7,51, aku
mulatory (gwarancja), stan ogumienia b. dobry, w ciągłej eks
ploatacji, - 7.900 z l  Wałbrzych, tel. 074/840-03-19 
JELCZ 317 W. 1989/96 r.. 11000 ccm. turbo D. żółto-szary, 
przedłużona skrzynia ładunkowa, wzmocnione resory, podwyż
szone burty, kabina z  1993 r., sprawny, - 5.500 z l  Lubin, teł. 
076/749-70-78. 0601/92-33-74
JELCZ 317,1991 r., niebieski, po remonde sinika, stan b. do
bry, • 11000 zł. Głuszyca, tel. 074/845^6-34, 0602/29-19-48 
JELĆŻ 325.1984 r.. 50 tys. km, 11100 ccm po remoncie kapi
talnym, nowa skrzynia ład., podłoga metalowa, plandeka, ♦ przy
czepa HL 8011, zestaw przystosowany do przewozu zboża, -
13.000 zł. Radków, tel. 074/871-20-20
JELCZ 325,1984 r. oraz przyczepa 101 zestaw, w dągłej eks-
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płoatacji, 6-biegowa skrzynia. - 8.500 zł. Grabów, tel. 0603/ 
93-60*23
JELCZ 325, 1985 r., 40 tys. km, 11000 ccm, niebieski, skrzy
niowy. nowe opony, akumulatory i chłodnica, w ciągłej eksplo
atacji, - 9.000 zł. Wrodaw. tel. 0602/58-43-83 
JELCZ 325 DH, 1987 r., 90 tys. km, 11100 ccm, niebieski, tur
bo, 6-biegowy, skrzyniowy, wywrotka 3-strorma, dzielone burty, 
skrzynia 530x246x110. legalizacja tachografu, stan b. dobry, -
15.000 zł. Prusice, tel. 071/312-62-18
JELCZ 325,1987 r., biały, ciągnik siodłowy, brak silnika,^-bie
gowy, - 2.500 zl. Wielowieś, gm. Ścinawa, tel. 076/843-27-04 
JELCZ 325,1988 r„ 11100 ccm, turbo O.żótty, stan dobry, oplan
dekowany, 6-biegowy, po remoncie, I właściciel, • 9.000 zł ♦ 
VAT łub zamienię na naczepę 3-osiową, lub dostawczy., tel. 0901 ■ 
68-38-75,0602/67-64-95
JELCZ 325,1988 r., 900 tys. km, SW-680, zielony, po remonde 
kapitalnym, skrzyniowy, przyczepa, -10.000 zł. Bolesławiec, teł. 
075/732-29-77, 0605/55-81-33
JELCZ 325,1988 r.. 137 tys. km. 11100 ccm. zielony, wywrot
ka, nowa skrzynia ładunkowa, dzielone burty, wym^5.30 x 2.45 
x 1.10 m, nowa hydraulika- ♦ przyczepa do przewozu trzody, 
rampa po odnowie, - 14.500 zf. Opole, tel. 0607/46-68-69 
JELCZ 325, 1988 r. chłodnia. - 9.000 zł. Wrocław, teł. 0601/ 
89-29-34
JELCZ 342 S, 1990 r., 200 tys. km ład. 8 1 z przyczepąo lad. 6 
t  - 7.000 zl. Międzybórz, tel. 062/785-61-05.0606/87-62-82 
JELCZ 342. 199tLr„ 110 tys. km. 11100 ccm, czerwony, stan 
silnika b. dobry, nowe opony (Steel), skrzyniowy, - 7.900 zł lub 
zamienię na mniejszy, skrzyniowy. Strzegom, tel. 074/855-07-71 
JELCZ 415,1991/92 r.. 390 tys. km, SW-680 turbo, biały, wyso
ka plandeka 2.45 m, skrzynia ładunkowa cfl. 6.5 m, kabina kie
rowcy posiada 2 koję i szyberdach, - 20.000 zl. Wrodaw, tel. 
071/782-07-93, 071/345-64-99
JELCZ 415,1992 r.. 390 tys. km. biały, skrzynia 6.5 m. 2 koję, 
szyberdach, wysoka plandeka 2.45 m, - 20.000 zl. Wrodaw, tel. 
782-07-93. 345-64-99
JELCZ 416 S, 1990 r. ♦ przyczepa D-616 z 90 r. - 25.000 zl. 
Wągrowiec k. Piły, tel. 0602/59-95-30 
JELCZ 620, 1966 r., biały, dągnik siodłowy, turbo, 3-osiowy, 
trzecia oś wleczona pneumatycznie, kabina uchylana, 2 łóżka 
sypialne, stan dobry. - 11.000 zl. Białawy, tel. 071/389-05-87 
JELCZ 640 3W, 1977 r.. 40 tys. km. 11100 ccm. turbo, kolor 
wiśniowy, 3-stronna wywrotka, 6-biegowy, ładowność 18 ton, 
stan dobry, - 24.000 zl. Wtodaw, tel. 071/346-21-42 
JELCZ 640 STEYER, 1980 r. 3W, wywrotka, cena za 2 sztuki, •
15.000 zL Środa Śląska. W, 0605/21-59-13
JELCZ 640 W, 1980 r., niebieski, wymieniony silnik w 12.2000 
r., wał nominalny - 20.000 zl, przyczepa HW 8011, ład. 12 L 
wysokie burty z nadstawkami, dzielone w połowie, tylna burta 
otwierana, przegląd do 12.2001 r  - 5.500 zl! Bołechów, gm. Oła
wa. tel. 071/313-10-23. 0605/26-59-78 
JELCZ 640 3W. 1991 r.. czerwony, wywrotka, 3-stronna, ład. 18 
ł, -18.000 zł lub zamienię. Żary, tel. 0606/32-01-36 
KAMAZ, 1981 r., pomarańczowy, wywrotka 3-stronna, dużo 
nowych częśd, 4 nowe opony, - 13.000 zl. Lubań, teł.'075/ 
722-19-33
KAMAZ, 1982 r.. turbo z sinikiem Jelcza. • 6.500 zl. Wrodaw, 
tel. 071/384-90-28. 0602/62-83-11 
KAMAZ, 1988 r. ciągnik siodłowy, techn. sprawny - 8.000 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/752-5*92, 0502/34-00-94 
KAMAZ, 1989 r., pomarańczowy, wywrotka, nowe opony, stan 
dobry. -  19.000 zł. Wrocław, tel. 0600/1644-18 
O  KAMAZ, 1990 r. ciągnik siodłowy ♦ naczepa 

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

KAMAZ 356B, 1978 r.. 11 tys. km, zielony. 6x6, stan b. dobry, •
10.000 zl. Wrocław, tel. 0601/79-78-28
KAMAZ 5320. 1979 r., 10850 ccm. (fiesel. czerwony, kabina 
sypialna, plandeka, spoiler, blokada, RO, po remonde. przy
czepa plandeka, wys. 230 cm, po remoncie, stan dobry, -14.000 
zl. Wrodaw, tel. 071/785-06-65
KAMAZ 5410,1980 r.. 30 tys. km, 10850 ccm, bordowy, dągnik 
siodłowy * naczepa Zremb ND 162, ład. 161 rok prod. 1983,

stan b. dobry, rejestracja do 01.2002 r, - 16.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, lei. 0608/81-89-89 w godz. 7-15 
KAMAZ 5410. 1980 r.. 14 tys. km. 10850 ccm, czerwony, dą
gnik siodłowy, po remonde kapitalnym sinika * naczepa Zremb 
NW-180, po wymianie siłowników, - 20.000 zl lub zamienię albo 
inne propozycje (np. Kamaz5511). Oleśnica, tel. 071/314-90-01 
lub. 0502/39-91-07
KAMAZ 5410. 1989 r.. niebieski, w ciągłej eksploatacji * na
czepa Zremb MW-180,1986 r. - 25.000 zl. Czarny Bór. tel. 0741 
845-05-13 do godz. 14. 074/845-07-77 po godz 14 
KAMAZ S511.1978 r.. 10850 ccm. czerwony, wywrotka, ład. 12 
ton, skrzyniowy, nowe opony, wózki, po remonde szczęk ha
mulcowych. kabina tapicerowana od wewnątrz, po remoncie w 
2000 r.. po wymianie oleju, stan b. dobry. -16.500 zl. Nysa. tel. 
077/435-52-76. 0602/15-97-23
KAMAZ 5511,1979 r., bordowy, stan b. dobry, wywrót 3-stron
ny. skrzyniowy. -10.000 zl. Wrodaw. lei. 0602/64-34-11 
KAMAZ 5511,1979/93 r. wywrotka, zadbany; w ciągłej ekspło- 
atacp. nowe opony i akumulatory. 4 szt.. 2 silniki po remonde 
kapitalnym, od 20.000-28 000 zl. Jelenia Góra. tel. 0601/ 
56-65-70
KAMAZ 5511.1980 r., 2 tys. km. 10850 ccm, pomarańczowy, 
wywrotka. póSŃegi. - 24.000 zl. Lubomierz, tel. 075/763-37-55 
KAMAZ S511,1 MO r., pomarańczowy, oryginalna wywrotka, stan 
dobry lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/362-42-25 lub. 
0603/22-84-46
KAMAZ 5511, 1983 r„ 60 tys. km, czerwony, oryginalna wy
wrotka, -16.000 z l  Kluczbork, tel. 077/418-9347.0608/51-35-97 
O  KAMAZ 5511,1985 r., czerwony, wywrotka, stan 

dobry, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-19-75 
02026331

KAMAZ 5511, 1987 r., 34 tys. km, pomarańczowy, wywrotka, 
po remoncie silnika, stan opon b. dobry, gotowy do pracy, • 
28.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/642-34-52,0600/51-11-32 
O  KONCESJA WKŚ na autobus. Pomogę w zała

twieniu wszelkich formalności, doradztwo, pora
dy, pośrednictwo, składanie wniosków, przepi
sywanie koncesji itp. ., tel. 0602/83-08-28 
03003371

LIAZ dągnik siodłowy, na poduszkach * naczepa Schmitz, re
sor, plandeka, razem lub osobno. - 22.000 zl. Wałbrzych, teł. 
074/840-01-13 po godz. 17, 0601/57-20-08 
LIAZ. 1981 r.. 12000 ccm. zielony, skrzyniowy, stan b. dobry, 
zadbany, nowe opony, plandeka, po przeglądzie techn., w cią
głą eksploatacji, • 12.500 zl. Wałbrzych, tel. 0606/59-06-73.074/ 
848-29-87
UAZ 110 053.1987 r.. niebieski, kabina po remoncie i lakiero
waniu, ♦ przyczepa Kaessbohrer, 3-osiowa, zestaw oplandeko
wany, burty aluminiowe, webasto, nowe opony, stan b. dobry, •
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• import z Niemiec, bezwypadkowe, 
najwyższa jakość

•pełna odpowiedzialność 
za stan prawny każdego pojazdu

‘97 MAN 8.163 L-2000 skrzyni* i 
plandeka, 6,2 m, poduszki, winda, \ 

EURO 2, L-pakiet

• sprzęt takich firm, jak: MAN, 
MERCEDES, SCANIA, VOLVO

• dogodne warunki nabycia: 
LEASING - KREDYT - GOTÓWKA

*95 MERCEDES 18-38 
poduszki, EURO 1, hydraulika, 

Webasto, ABS

94 MERCEDES 11-17 '95 i '96 MAN-y 19.403 F-2000
skrzynia plandeka dl.7,2 m, poduszki, EURO 2, L-pakiet,

EURO t , < •  c. smarowanie, ABS, retarder

*93 KOGEL 
aluminiowa, 3 osie, poduszki, 

oŁ podnoszona, ład. 291 'ym

98 MAN 19.403 F-2000 
poduszki, EURO 2, L-pakiet, 

pd»y ADR

‘96 SCANIA 113M 380 
TOP&STREAMLINE 

poduszki, EURO 2, L-pakiet

92 SCANIA 113M 380 
TOPLINB, poduszki. EURO 1, 

ABS, webasto, spoilery
' aluminiowa, 3 osie, poduszki, ABS, 

pój. 42 m*f lad.

*94 MERCEDES 2044 
GLOBETROTTER 

poduszki, EURO 1,ABS, klimat

'96 MAN 26.403 chłodnia, 6x2, 
całość poduszki,+ przyczepa 

chłodnia tandem '92 SCHMITZ

’ 94 MAN 8.224 L-2000 
skrzynia plandeka, EURO 2,220 KM 

(4,7 x 2,45 x 2,1 m) M

25000 zl (możl. wyst. fakt. VAT). Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/ 
811-26-58
LIAZ 110, 1987 r„ niebieski, ciągnik siodłowy, w eksploatacji, 
sprężarka po regeneracji, nowe akumulatory - 8000 zł. Opole, 
tel. 077/456-83-31 wieczorem, 0606/44-22-87 
LIAZ 100.02, 1987 r., 11940 ccm, niebieski, kontener • izoter
ma, ład. 101, na 16 europalet, półbiegi, przegląd do 12.2001 r., 
stan techn. b. dobry, • 11.000 zł. Opole, tel. -0606/42-07-84 
LIAZ 110.471,1988 r, 11100 ccm, żółty, ciągnik siodłowy, dużo 
nowych części, lekko skorodowany, - 5.000 zl. , tel. 0601/ 
61-36-69 .
LIAZ 150.261,1988 r„ czerwony, nowe opony, wywrotna 3 stro
ny, stan idealny, • 19.000 zl lub zamienię na Kamaza, oryg.

wywrotkę, turbo intercoołer. Witków, tel. 074/880-30-57, 0604/ 
44-76-71
LIAZ 110.471, 1988 r. ciągnik siodłowy, - 10.000 zł: Wrocław, 
tel. 071/339-80-91 wewn. 182
LIAZ 150.261,1988 r.,260 tys. km, 12000 ccm, TDj, niebieski, 
320 KM, oryg. wywrotka 3-stronna, nowe akumulatory, tacho
metr Kinzla, legalizacja 11.2002 r., przegląd do 10.2001 r., za
dbany, • 25.500 zl lub zamienię na busa maxi. Wrocław, tel. 
J)71/782-97-59, 0603/22-71-34 .
LIAZ 150.261,1989 r, 400 tys. km, niebieski, turbo intercoołer, 
opony bezdętkowe ♦ przyczepa HL, - 25.000 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-38-21 .
UAZ 150.261,1989 r., 195 tys. km, niebieski, w ciągłej eksplo
atacji, nowy wał napędowy, nowe okładziny hamulcowe, nowe 
akumulatory, 6 nowych opon w zapasie, - 24.000 zl. Lubań, tel. 
075/721-76-12, 0601/92-28-67
LIAZ 150.261,1989 r. oryg. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, -
18.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/845-63-38. 0604/ 
12-23-59
UAZ 150.261, 1989 r. oryg. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, 
po malowaniu, 2 szt. - 17.000 żł/szt. Wałbrzych, tel. 074/ 
846-46-50
UAZ, 1989 r., 200 tys. km, 12000 ccm, turbo, niebieski, skrży- 
riiowy lub furgon, - 9:500 zł łub zamienię na ciągnik, siodłowy do
30.000 zł, Wałbrzych, tel. 074/847-60-81; 0603/78^80-03
UAZ 110.053,1989. r., 12000 ccm, niebieski, skrzyniowy, oplań-* 
dekowany, opony bezdętkowe, tachograf, podnoszona kabina,
+ stała praca na umowę, - 30.000 zł brutto. Wilkszyn, tei. 071/ 
396-36-26
LIAZ 150, 1989 r., turbo, intercoołer, niebieski, wywrotka, •
23.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-33-36
LIAZ 110.020,1989 r., turbo, niebieski, skrzyniowy, podnoszo
na kabina, po remoncie, ospoilerowany, 10 biegów, ogrz. sta
cjonarne, nowe akumulatory, opony bezdętkowe przednie, - 
16:500 zl ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/353-50-86, 0602/61-38-74 
LIAZ, .1989 r. wywrotka + przyczepa wywrotka, 3-osiowa, -
52.000 zl. Wrocław, tel. 071/317-80-76 do godz. 16
UAZ 110,1989 r. ciągnik siodłowy, nowy silnik, obniżone sio
dło, ospoilerowany, opony bezdętkowe, webasto, dużo nowych 
części, naczepa 13.6 m. resor, wys. 2.55 m, stan dobry • 27 000 
zł (razem lub osobno) lub zamienię na inny, pomoc drogową, 
terenowy. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
UAZ 110.471,1989 r., 11940 ccm, biały, ciągnik siodłowy, za
wieszenie pneumatyczne, ♦ naczepa Swen 21 A, ADR, do prze-' 
wozu paliw płynnych, w ciągłej eksploatacji, • 66:000 zl. Złoto
ryja, tel. 076/878-37-85
LIAZ 110.561,1990 r. ciągnik siodłowy, techn. sprawny* 18.000 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-53-92, 0502/34-00-94 
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 
UAZ. 1991 r., turbo intercoołer ciągnik siodłowy, zawieszenie 
pneumatyczne z tylu i 1 przodu, 9-biegowy, świeżo po remon
cie silnika, stan idealny, - 30.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
LUAZ WILK, 1994 r.. 26 tys.,km, 1100 ccm, zielony, oplamię ko
wany, stan dobry, ̂ 4.800 zl. Lwówek śląski, tel. 075/782-37-39 
LUBUN 3352,1994 r., 2400 ccm, piaskowy, kontener, stan do
bry, techn. sprawny, • 11,700 zl łub zamienię na osobowy. Ro
gów, tel. 076/858-40-55
LUBUN 3392 FURGON, 1994 120 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, 3-osobowy, wnętrze skrz. lad. z tworzywa, zadbany, 
stan b. dobry, -11.000 zl lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Wrocław, tel. 0600/87-31-59 
O  LUBLIN FURGON, 1995 r., biały, po remoncie sil

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

LUBUN, 1996 r., 2500 ccm, diesel, stan dobry, nowe opony, 
sprzęgło, docisk, przewody paliwowe, 5-biegowy, skrzynia ład. ■ 
165x160x270 cm, 2-stronnie otwierany bagażnik dachowy, - 
14.200 zl lub zamienię na Poloneza Trucka, zabudowanego. 
Wrocław, tel. 348-56-10, 0601/87-14-08 
LUBUN, 1996/97 r.. 130 tys. km, czerwony, skrzyniowy, hak, 
serwisowany, • 17.500 zl. Gromadka, tel. 076/817-29-87 
LUBUN II, 1997 r., 70 tys. km. 2470 ccm, diesel, biały, blaszak, 
dodatkowe rozkładowe siedzenia dla- 6 osób, zarejestrowany 
na 9 osób, posiada wszystkie opłaty, I właściciel, - 18.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 071/788-15-37 
LUBUN II. 1998 r.. 104 tys. km. 2400 ccm, diesel, zielony, biały 
kontener, wspomaganie, serwisowany w ASO, stan idealny, -
25.000 zl. Legnica, tel. 0606/32-37-25
LUBUN II3554,1998 r., 72 tys. km, 2400 ccm, turbo D, niebie

ski, skrzyniowy, wymiary: 3.4 x 2 x 1.8 m, wspomaganie, ładow
ność 1550 kg, książka serwisowa, stan b. dobry, cena 22300 zl 
♦ VAT. Wrocław; tel. 071/373-74-27. 0601/57-76-68 
LUBLIN, 1998/99 r., 2400 ccm, turbo D, biały, blaszak, podwyż
szony, 6 osób lub 3 osoby * 1000 kg, wspomaganie, stan ideal
ny, -26.500 zł. Środa Śl., tel. 071/317-12-63, 316-84-69 
LUBLIN IU, 1999 r., 59 tys. km, 2417 ccm, biały, kontener o 
wym. 3.4x2x1.95 m, do spłaty pozostało 10 rat leasingowych, • 
39.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-65-37 
LUBLIN 3574, 1999 r, 87. tys. km, 2400 ccm, turbo D, żółty, 
izoterma, wym. 3.4 x 2.2 m, ładowność 1.5 tony, stan b. dobry, 
cena 28500 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27, 0601/ 
57-76-68

MAGIRUS M-90, 1980 r., 4060 ccto. diesel, błękitny, aluminio
wa skrzynia lad., wspomaganie, stan dobry, • 14.000 zł. Wro
cław. tel. 071/355-49-10, 0601/75-53-26 
MAN 19.293, 1996 r.. 350. tys. km, 10000 ccm, biały, 2 łóżka, 
webasto, BDF, stan b. dobry, • 99.000 zl (w rozliczeniu może 
być) tańszy, osobowy. Oława, tel. 0603/84-78-77 
MAN 19.322 F 90, 1992 r.. 670 tys. km, 9972 ccm, niebieski 
metalic, ciągnik siodłowy na poduszkach, koja, alum. felgi, ta
chometr, webasto, el. otw. szyby, alarm, owiewka, w Polsce od 
2000 r., naczepa Schmitz - 18.000 zł, • 48.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-40-86, 0604/41-35-45
MAN 8.136,1988 r., 380 tys. km, 5600 ccm, jasno-szary, konte
ner 5,60 m, drzwi boczne, przewoził meble, • 27.000 zl lub za
mienię na mniejszy. Pisarzowice, tel. 077/412-66-05 
MAN 8.150, 1988 r., 300 tys. km, diesel, niebieski, izoterma, z 
agregatem, 14 europalet, stan b. dobry, • 37.000 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-15-79

LEASING
O P E R A C Y J N Y ,  D EW IZO W Y , P L N  

- P R O C E D U R A  U P R O S Z C Z O N A  
J U Ż  O D  9%  W P Ł A T Y  W Ł A S N E J

" S K O L IB R A "  OPO11016 
071/34-24-163, 0601-555-339

0  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

MAZ, 1987 r., 260 tys. km, turbo, biały, silnik Kraz 320 KM Kraz, 
cena 6000 zł + naczepa 2-osiowa (19 ton). - cena 1200 zł. Lu
bin, tel. 076/844-67-83, 0603/93-11-57 
MAZ 503 AE, 1978 r., 90 tys. km, 11150 ccm, niebieski, stan 
dobry, zarejestrowany, oryg. wywrotka, stan silnika, ogumienia
1 blacharki dobry, - 6.500 zl lub zamienię na VW Golfa, diesla, z 
1981, 82 r.: Wrocław, tel. .071/329-54-11, 0602/39-27-94
O  MERCEDES 110 DKA, 1997 r., 195 tys. km, 2299 

ccm, diesel, biały, zarejestrowany na 5 osób, 7 
foteli, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, klimatyza
cja, ABS, ABD, SRS, cały oszklony, alum. felgi, 
centralny zamek, stan idealny, książka serwiso
wa, faktura VAT, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0605/ 
95-49-00 02025511

MERCEDES 1619.1976/84 r. ład. 7.11, skrzyniowy, dźwig Hiab 
3 t, w ciągłej eksploatacji, z dozorem, - 24.000 zl lub zamienię 
na Audi A4, BMW 3. Zgorzelec, tel. 0608/29-72-84 
MERCEDES 1635,1988 r. ciągnik siodłowy, -.30.000 21. Kato
wice, tel. 0601/49-45-59
MERCEDES 1834. 1993 r., 10964 ccm ciągnik siodłowy, ABS, 
SRS, łóżko, radio, tachograf, reg. fotel, - 70.000 jh * VAT. Lesz
no. tel. 065/529-50-09, 0602/83-31-31 - 
MERCEDES 207 D BUS. 1978 r., 150 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony, przegląd do 12.2001 r., 9-osobowy, siedzenia z 
autobusu, przeszklony, zarejestrowany jako uniwersalny, - 8.500 
z l . ., tel. 0607/53-52-90, 0607/30-83-71 
MERCEDES 207 BUS, 1978 r., 2400 ccm. diesel, czerwony, 
oszklony do połowy, niski, krótki, nowe opony, po remoncie sil
nika, blacharka do małych poprawek. Czatkowice, gm. Milicz, 
teł. 071/384-96-09

MERCEDES 207 D, 1978 r.. 2400 ccm, diesel, biały, oszklony. 5 
osób V 1,31, - 7.000 zl. Leszno, tel. 065/520-44-60 
MERCEDES 207 BUS, 1979 r.. 7 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, po remoncie kapitalnym, krótki, podwyższony, przegląd 
do 04.2002 r„ stan b. dobry, - 12.500 zl łub zamienię na busa 
osobowego, w tej cenie. Brzeg Dolny, tel. 071/319-79-11,0608/ 
69-38-22
MERCEDES 207,1979 r„ diesel blaszak, stan b. dobry, • 10.000 
zl. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-77-52 
MERCEDES 207, 1979 r., 2400 ccm, diesel, bordowy, po re
moncie blacharki, • 7.500 zł. Legnica, tel. 0503/39-71-33 
MERCEDES 207,1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, niski, silnik 
b. dobry, zadbany, • 6.500 zł. Leszno, tel. 065/529-06-65 
MERCEDES 207 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, żółty, przedłużo
ny, oszklony, 9 osobowy, ład. 800 kg, sprawny, przegląd do 
05.2002 r, • 7.500 zl. Świeradów, tel. 075/781-66-46, 0604/ 
49-91-75
MERCEDES 207,1979 r.. 130 tys. km, 4500 ccm, V8. kolor sta
lowy metalic, na białych tablicach, stan b-. dobry, • 13.900 zł. 
Wrocław, tel. 0503/99-07-05
MERCEDES 207 D, 1979 r., 340 tys. km. 2400 ccm. diesel, bia
ły, zapłon w stacyjce, wspomaganie, 5-biegowy, 3-osobowy + 
800 kg, alarm ♦ pilot, krótki, podwyższony, stan b. dobry, po 
remoncie blacharki, • 10.800 zl. Złotoryja, tel. 0603/48-34-93 
MERCEDES 207,1980 r., 300 tys. km, 2400 ccm, diesel, brązo
wy, blaszak, halogeny, kołpaki, przegroda, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, - .5.900 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
MERCEDES 207 D. 1980 r.. 2400 ccm, diesel, biały, krótki, bla
szak, przegląd do 2002 r, - 6.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/721-96-60
MERCEDES 207, 1980 r. oszklony do połowy, blaszak, hak, 
zarejestrowany na 9 osób, po remoncie silnika, RO, noweamor- 
tyzatory, • 10.300 zł. Łagiewniki, tel. 0602/73-04-20 
MERCEDES 207 BUS, 1980 r.. niebieski, podwyższony, przed
łużony, stan dobry, -12.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-11-40, 
0601/75-86-31
MERCEDES 207 BUS, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, maks. 
przedłużony, zarejestrowany na 7 osób, po wymianie ukl. kie
rowniczego i wtrysków, RM, hak, stan silnika b. dobry, -10.500 
zł. Wiązów, teł. 0605/05-93-66
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, zielony, skrzy
niowy, 2 x 3.5 m, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, • 15.500 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0604/61-23-09 
MERCEDES 207 D.-1981 r„ 280 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, welurowa tapicerka w części ła
dunkowej, wzmocnione resory, 5-biegowy, • 13.500 zl lub za
mienię na osobowy. Wrocław, teł. 0608/23-52-88 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 220 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, oszklony, 9 osób ♦ 1350 kg, 
po remoncie, stan b. dobry, • 12.700 zł. Góra, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 207 BUS, 1982 r.. 2400 ccm, diesel, biały, przed
łużony, hak, w ciągłej eksploatacji, 3-osobowy, - 6.400 zł. Lesz
no, tel. 065/528-89-27 po godz. 18. 0605/46-01-37 
MERCEDES 207 0 , 1982 r., biały, 9-osobowy, • 8.000 zł. Lub
sko. tel. 068/457-91-61
MERCEDES 207 BUS. 1982 r . 2400 ccm, diesel, biały, przed
łużony, podwyższony, oszklony, pełna tapicerka, 9 miejsc, 5-bie
gowy, zapłon w stacyjce, po remoncie, stan techn. b. dobry, - 
11.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00. 0607/15-05-84 
MERCEDES 207.1983 r.. 2400 ccm, diesel wysoki, długi, bla
szak, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalny i ha 9-oso
bowy, stan b. dobry, 5-biegowy, • 15.500 zł. Konin, teł. 063/ 
279-01-15,0603/19-01-10 .
MERCEDES 207 BUS, 1983 r„ 2350 ccm, diesel, niebieski, po 
remoncie blacharki, lakierowaniu, zapłon w stacyjce, 5-biego
wy, blaszak z przegrodą, hak, - 10.800 zl. Lubin, tel. 076/ 
749-02-37 *
MERCEDES 207 D, 1983 r.. 2400 ccm, diesel, biały, niski, dłu
gi, blaszak, nowe opony, - 10.000 zł lub. zamienię na nowszy 
(207, 208 D), maxi, z dopłatą. Oława, teł. 071/303-31-98 w 
godz. 7-16, 0607/16-56-17
MERCEDES 207 D. 1984 r.. 211 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, po remoncie, stan b. dobry, 
• 11.900 zl. Grabowo, tel. 065/543-68-15 
MERCEDES 207 D, 1984 r. krótki, - 8.800 zł. Kępno, teł. 062/ 
781-44-74
MERCEDES 207 D BUŚ, 1985 r., 250 tys. km. 2400 ccm, biały, 
hak, RO, wysoki, długi, stan techn. b. dobry, nowe opony, aku
mulator, - 17.500 zl. Wrocław, tel. 0602/45-57-30 
MERCEDES 207 D, 1987 r.t 2300 ccm, niebieski, krótki, niski, 
wzmocnione resory, - 13.000 zl. Poznań, tel. 0501/71*07-00 
MERCEDES 207 0,1991 r.blaszak, składak, przedłużony'czę
ściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, • 10.000 
zl. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 208 D, 1989 r., 23 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, alarm ♦ pilot, 5-biegowy, hak, przegroda celna, 
tachograf, bez wypadku, stan dobry, - 17.000 zl. Wrocław, tel. 
071/346-20-20
O  MERCEDES 208 DBUS, 1990 r., 380 tys. km, 2300 

ccm 9 osób ♦ 910 kg, tył oszklony do połowy, - 
18.000 zł., tel. 065/520-67-80, 0601/73-95-20 
01031571

MERCEDES 208 D FURGON, 1993 r., 190 tys. km. 2291 ccm,

biały, częściowo przeszklony, hak, stan b. dobry, - 15.300 zł. 
Wrocław, tel. 0601/89-27-38
MERCEDES 208 D BUS. 1993 r., 220 tys. km, 2300 ccm, biały, 
długi, wysoki, hak, RO, nowe opony, nowy akumulator, stan 
techn. b. dobry, częściowo oszklony, wysokie drzwi, wspoma
ganie, - 28.000 zl. Wrocław, tel. 0607/45-77-51.071/353-45-86 
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, - 26.500 zł: 
Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 071/348-34-78 
MERCEDES 208, 1994/95 r., 229 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, długi, wysoki, hak, w kraju od 1.5 roku, stan dobry, do 
poprawek lakierniczych, • 23.600 zl. Oława. tel. 071/313-49-99, 
0605/40-31-38
MERCEDES 209 D, 1984 r.. 3000 ccm, diesel, biały, 6-osobo- 
wy, przegroda celna, podwyższony, przedłużony, do połowy 
oszklony, stan techn. b. dobry, - 14.500 zl.-Przemków, tel. 076/ 
831-03-48. 0604/77-03-87
MERCEDES 209 BUS, SKŁADAK. 1994 r., 3000 ccm, diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, oszklony do połowy, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, • 10.000 zl. Legnica, tel. 0609/ 
58-97-55
MERCEDES 210 D. 1991 r.. 2900 ccm, biały, podwyższony, 
przedłużony, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-97-01

kompletna dokumentacja, nowa pompa wodna, • 9.700 zł lub 
,zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-12-67,0604/65-70-78 
MERCEDES 307 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, konte
ner 300 x 190 x 190, żaluzja, 3-osobowy, lad. 1.71. na kat. B, - 
11.000 zl. Sława, tel. 0603/99-32-51 
MERCEDES 307 D, 1987 r.. 342 tys. km; 2400 ccm, diesel, bia
ły, izoterma, agregat chłodniczy .Carier', niski, krótki; w ciągłej 
eksploatacji, rejestracja do 2002 r, -18.500 zł. Głogów, teł. 076/ 
833-80-81, 0601/80-52-39
MERCEDES 308,1989 r., 2300 ccm, biały, podwyższony, przed
łużony. - 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-97-01 
MERCEDES 308 BUS, 1992 r., 2300 ccm, diesel, biały, blaszak. 
podwyższony, nowy silnik, na zachodnich tablicach • 5.500 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0607/80-74-10 
MERCEDES 308,1993 r., 203 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, blaszak, bez wypadku, kupiony w 
salonie, I właściciel, stan b. dobry, • 29.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-00-95 *
MERCEDES 308 D BUS, 1993 r., 190 tys. km, 2300 ccm. die
sel, biały, maks. wysoki i długi, oszklony, webasto, tachometr, 
hak, pełna dokumentacja, stan idealny, - 35.000 zł lub'zamie
nię na osobowy. Złotoryja, tel. 076/878-41-94. 0605/53-18-09 
MERCEDES 309 D. 1987 r., 280 tys. km, 3000 ccm, kanarkowy, 
podwyższony, blaszak, po remoncie, • 15.000 zł. Leszno, tel. 
065/544-44-21, 0605/85-57-21
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CIĘŻAROWYCH I CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH
53-656 Wrocław, ul. Rybacka 13 

W Y S Y Ł K A  N A  K R A J  (24h ) (pl. Czerwony)

M ER C ED ES  • M AN • IVECO • VO LVO  • SCAN IA  • inne

"JUSTAR LEASING" Sp N O O

53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 7-17, tel.: 071/ 355-83-72
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nw. przedmiotów:

Lp. Nazwa R. prod. Cena wyw.
1. Wózek widłowy BAKALAR EV-717 3322, akum. 1992 9.405 zł
2. Wózek widłowy CATERPILLAR VC  110F, diesel, urządzenie podnoszące KAUP

6T183 (regulacja rozstawu i centrowanie wideł), udźwig 8 1,
wys. podnoszenia 3,30 m, długość wideł 1.20 m, kabina oszklona, podnoszona
hydraulicznie, po remoncie głównym 1992 39.900 zł

3. MAN 14.224, sam. cięż., zabudowa izotermiczna 1999 104.500 zł
4. JELCZ  C422D/4, ciągnik siodłowy. 1999 103.550 zł
5. STAR 1142, sam. cięż., skrzyniowy 1998 57.000 zł
6 MAN 19.372, ciągnik siodłowy 1993 45.600 zł
7. Naczepa VAN HOOL S-338/27 1990 16.150 zł
8. Scania 113. ciągnik siodłowy 1991 28.500 zł
9. AVIA A-60 L, skrzyniowy 1999 39.900 zł
10. LDV Convoy, furgon 1999 38.950 zł
11. LUBLIN III 2,9Ttowos 2000 29.450 zł
12. LUBLIN II, skrzyniowy 1998 19.000 zł
13. LUBLIN II 2,9T, kontener 1998 18.050 zł
14. LUBLIN II, skrzyniowy 1998 13.300 zł
15. LUBLIN II, skrzyniowy 1998 15.000 zł
16. RENAULT RXE 1,4 16V; ABS ASR, 4 pod. pow.,

elektrycznie podnoszone szyby i reg. lusterka 2000 f 26.125 zł
Ww. ceny s ą  cenam i netto, do  których na leży d odać podatek VAT  22%.
W arunki przetargu:
1. P isem ne  oferty n a leży przesyłać pocztą, b ąd ź składać osob iśc ie  w  siedz ib ie  firmy do  godz.10.00
w  dniu przetargu, tj. 2001.06.18 (decyduje data doręczenia);
2. Zbywający zastrzega sob ie  prawo do unieważn ien ia przetargu be z podan ia przyczyn;
3. Zbyw ane środki m ożna og lądać w e W rocław iu przy ul. B ierutowskiej 57/59, w  siedz ib ie  lirmy
M U ST A R " Sp. z  o.o. w  dniach 11.-13 06.2001 r. w godz. 10.00 -15 .00 .
O soba odpow iedzia lna: pan Leszek  O liw a, tel. 0-602 27 55 20 OP012452

MERCEDES 2435, 1990 r.. zielony, skrzyniowy, plandeka, na 
17 europalet, ład. 12 t, 3-osiowy, oś podnoszona, na podusz
kach, centralne smarowanie. • 52.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/ 
841-94-49, 0608/27-20-45
MERCEDES 307 D lad. 1700 kg do częściowego remontu, - 
8.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. Świebodzice, tel. 
0605/69-20-69
MERCEDES 307 D, 1980 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, żół
ty, skrzyniowy; wym. 4 x 2 * 2 rti, aluminiowe burty, oplandeko- . 
wany, po remoncie kapitalnym w 2000 r„ w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, - 12.300 zł. Kłodzko, tel. 074/647-48-27, 0609/ 
27-94-78
MERCEDES 307,1980 r., 3000 ccm, diesel, biały, silnik po re
moncie, rejestarcja na 9 osób,“- 10.000 zł. Opole, tel. 077/ 
457-53-50, 0601/50-79-82
MERCEDES 307,1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 14 miejsc, 
po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, • 24.500 zł lub zamienię 
na osobowy albo ciężarowy. Konin, tel. 063/279-01 ?15, 0603/ 
19-01-10
MERCEDES 307 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan b. 
dobry, długi, wysoki, nowe opony, amortyzatory i akumulator,

MERCEDES 310 KB, 1989 r., 180 tys. km. czerwony, wspoma
ganie, ABS, instalacja gazowa, • 24.000 zł lub zamienię na oso
bowy., tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
O  MERCEDES 310,1991 r., 171 tys. km, 2298 ccm, 

benzyna, kolor kremowy, ABS, immobilizer, 
24.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-30-24 0103160 

MERCEDES 310 D, 1993 r.. 2900 ccm,' diesel, biały, wspoma 
ganię, kontener aluminiowy, stan b. dobry, - -28.000 zl + VA 
Góra, teł. 065/543-37-20
MERCEDES 310 D BUS, 1993 r, 210 tys. km, 2900 ccm, die-. 
sel, biały, wspomaganie kierownicy, alarm, przegroda celna, stan 
b. dobry, blaszak, możliwość wystawienia faktury VAT, - 27.500 
zl. Bielawa, tel. 074/833-47-81 w godz. 8 - 15 
MERCEDES 310 MAXI, 1993 r., 300 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, faktura VAT, - 29.000 zł. Gliwice, teł. 0601/49-54-22 
MERCEDES 310,1994 r., 250 tys. km, biały, składak, podwyż
szony, przedłużony, hak, przegroda celna/- 29.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-95-97. 0602/44-74-61 
MERCEDES 406, 1975 r., 2200 ccm, diesel, żółty, blaszak, na

OP006041
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bliźniaczych kolach, do drobnych poprawek mechanicznych, 
stan blacharki dobry, ■ 4.500 zl. Kowary, tel. 0601/19-30-28 
MERCEDES 406 BUS, 1976 r, gaż, czerwony, skrzyniowy, -
7.000 zł lub zamienię na Trucka. Wierzbięciće, tel 077/ 
435-47-47, 0605/29-58-17 ,
MERCEDES 407 D, 1975 r., 2400 ccm, diesel skrzyniowy, kat.
B, nowa skrzynia ładunkowa, silnik stan b. dobry, dużo nowych 
części, • 8.000 fl Lwówek Śląski, tel..0600/54-01-81 
MERCEDES 407 0,1976 r., 2400 ccm, niebieski, oplandekó- 
wany, stan b. dobry, • 1.3.500 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
MERCEDES 407, 1978 r., biały. - 5.000 zl. Gostyń, tel. 065/ 
572-32-19
MERCEDES 407 D. 1978 r., 2400 ccm, pomarańczowy, izoter
ma, stan b. dobry, - 12.000 zł. Trzebnica, tel; 0601/94-59-61 
MERCEDES 407,1978 r„ 2400 ccm wywrotka, • 14.200 zł. Wro
cław, teł.'071/317-80-76 do godz. 1 6 j . r 
MERCEDES 407, 1979 r..' 150:- tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski, blacharka do remontu, bliźniacze koła, na kat. B, • 5.000 
z l, tel. 07 l/343-ś 1 r95, 0606/30-73-53 .
O  MERCEDES 407 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel bla

szak, kat. prawa jazdy B, w ciągłej eksploatacji, • 
8.500 zł. Wrocław, tel. 0600/89-14-34 02026381 

MERCEDES 407 BUS, 1980 r., 10 tys. km, 2400 ccm pó kapital
nym remoncie, nowe opony (6 szt.), • 12.000 zł. Lany gm. Czer
nica, tel. 071/318-55-80
MERCEDES 407,1981 r., 2400 ccm, diesel, grafitowy, wym. 4 x 
2 m, wywrotka, - 12.500 zl. Walidrogi, tel. 077/464-46-05 
MERCEDES 407 D MAXI, 1982 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
blaszak, prawo jazdy kat. C, bliźniacze koła, karoseria modelu 
410,3 miejsca, do poprawek blacharskich i lakierowania, w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry, ład. 2 ,51, • 15.000 zł. Wrocław, 
tel. 07,1/785-44-05, 0601/15-49-76 
MERCEDES 407,1993 r., 2400 ccm, diesel 5-biegowy, blaszak, 
bliźniacze koła,'  po remoncie blacharki i lakierowaniu, • 11.500 
zi lub zamienię na osobowy. Wieluń, tel. 0605/62-08-35 
MERCEDES 409, 1987 r., 230 tys. km, 3000 ccm, diesel, nie
bieski, przedłużony, podwyższony, wspomaganie, bliźniacze 
koła, - 22.800 zł. Góra, tel. 065/544-44-21, 0605/85-57-21 
MERCEDES 410 0 , 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 410,1994 r., 250 tys. km, biały, chłodnia, wym. 4x 
2.15x 2.15 m, • 42.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/356-71-39 
MERCEDES 410 D MAXI, 1995 r., 2 tys. km. 2900 ccm, diesel, 
żółty, podwyższony, przedłużony, bliźniacze koła, wspomaga
nie kier., webasto, podg. lusterka, sprowadzony z Niemiec, nie 
eksploatowany w kraju, • 59.000 zl. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-36-97
MERCEDES 508, 1972 r. izoterma, po remoncie - 10.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/343-66-07
MERCEDES 508,1980 r., 105 tys. km wszystkie podzespoły 85 - 
r„ długa rama pod zabudowę, stan idealny, - 22-500 zł., tel. 063/ 
279-01-15. 0603/19-01-10
MERCEDES 508 D, 1980 r., 3800 ccm, diesel blaszak, krótki, -
10.000 zl. Lwówok Śląski, tel. 075/781-44-74 
MERCEDES 508,1981 r., 3800 ccm, diesel, biały, chłodnia, (do 
-40 stopni), 8 komór, do przewozu lodów, stan dobry, • 18.000 
zl. Wrocław, tel. 0608/33-89-68
MERCEDES 508 D, 1993 r., 250 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, zadbany, skrzynia ładunkowa wyłożona płytami meblowymi, 
dwa szyberdachy, przegroda celna, stan idealny, - 40.000 zl + 
VAT. Wrocław, tel. 071/373-14-88, 367-21-67 
MERCEDES 608, 1976 r., 250 tys. km, 3800 ccm, diesel, nie
bieski, skrzyniowy, oplandekowany, zarejestrowany na 1400 kg, 
wym. skrzynr ładunkowej 5,9 m x 2,2 m x 2,2 m, stan dobry. 
Lwówek Śląski, teC 075/782-28-68 
MERCEDES 608,1976 r., 3800 ccm wywrotka, -14.000 zl. Wro
cław, tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
MERCEDES 608,1993 r., biały, kontener, -17.000 zł lub zamie
nię. Żary. tel. 0606/32-01-36
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 LP, 1987 r., 4000 ccm, diesel, czerwony, stan 
techn. b. dobry, wspomaganie, 5-biegowy, skrzyniowy, oplan
dekowany, radio, aluminiowa skrzynia lad., nowe opony i aku
mulatory, uchylna kabina, hamulce pneumatyczne, 3-osobowy, 
kompletna dokumentaqa, serwisowany, - 25.500 zl lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
MERCEDES 806 D, 1995 r., 3800 ccm, diesel, czerwony, skła
dak, oplandekowany, po remoncie silnika, techn. sprawny, stan 
b. dobry, • 10.000 zl. Twardogóra, tel. 071/315-90-01 po godz. 20 
MERCEDES 808, 1974 r., 3972 ccm, diesel, niebieski, skrzy-

CIĘŻAROWE
Naprawy drobne i kom pleksowe. 
C e n y  poniżej stawek rynkowych. 

Wrocław, ul. Królewiecka 1 
tel. 0-607 404 317

OP012142

niowy, 5.50 x 2.45 x 2.20 m, po wymianie silnika, po remoncie 
kabiny, nowa plandeka celna, stan opon b. dobry, + silnik na 
części, - 11.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-41-01 
MERCEDES 809 D, 1978 r., 290 tys. km, 3800 ccm, żółty, kon
tener, nowe opony i akumulatory, ład. 4 t, stan dobry, - 11.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-63-99 
MERCEDES 809 D, 1979 r., 3800 ccm, diesel, stalowy, konte
ner aluminiowy, 2 szyberdachy, dl. 6.20x2.18x2.30, cena •
15.000 zi lub zamienię na busa, z dopłatą, stan b. dobry, -15.000 
zł. Legnica, tel. 076/852-33-70
MERCEDES 813,1976 r., 250 tys. km, diesel, niebieski, do prze
wozu mebli, dl. 4.6 m, wys. 225 cm, szer. 220 cm, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, - 14.000 zł. Goszcz, gm. Twardogóra, 
tel. 071/398-70-58
MERCEDES 814 D, 1994 r., 350 tys. km, diesel, niebieski, kon
tener meblowy 720x240x225 cm, rej. do 05.2002 r., I właściciel 
w kraju, stan b. dobry. Zielona Góra, tel. 0602/53-52-07 
MERCEOES 814, 1995/96 r., 130 tys. km, 4000 ccm, Euro II, 
biały, I rej. w 95 r., kontener, wym. 650 x 245 x 210 Cm, winda, 
udokumentowany przebieg, tachograf, bez wypadku • 59.000 zl 
♦ WT. Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
MERCEDES 913,1977 r., 360 tys. km, 5600 ccm, zielony, plan
deka, ład. 4.81, wym. 5.1 x 2.35 x 2.1 m, tylna klapa hydraulicz
na, stan dobry, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-54-39 
MERCEDES MB 100, 1992 r., 240 tys. km, 2400-ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, przedłużony, wspomaganie kier., sprowadzo
ny z Niemiec, kompletna dokumentacja, tapicerka wewnątrz, 
tylne szyby uchylane, - 25.000 zł. Krotoszyn, tel. 0601/58-10-91 
MERCEDES MB 100,1993 r., 70 tys. km, 2400 ccm, biały, pod
wyższony, po remoncie silnika w serwisie Mercedes, • 18.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/71-00-72 
MERCEDES MB 100, 1994 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, zadbany, przegroda celna, stan idealny, • 19.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 071/373-14-88, 367-21-67 
MERCEDES MB 100, 1995 r., 190 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
siwy, stan dobry, wspomaganie, blaszak, I właściciel w kraju, -
19.000 zl. Zgorzelec, tel. 075/775-50-09
MERCEDES SPRINTER 212,1995 r., 156 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, klimatyzacja, ABS, ABD, EDC, el. podgrzewane lu
sterka, • 39.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-12-82, 0601/ 
56-64-12
MERCEDES SPRINTER 212,1995 r., 2900 ccm, turbo D, biały, 
nie uszkodzony, sprow. z Niemiec, cło i podatek opłacone, ABS, 
klimatyzacja, ABD, webasto, tempomat, EDC, hak, tachometr, 
alańn, model- średńiopodwyższony, • 39.500 zł. Wrocław, tel. 
071/321-56-47
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 110 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, blaszak, alarm, wspomaganie, blokada skrzyni bie
gów, centralny zamek, eł. reg. świateł, ABS, ABD, stan b. dobry,
- 40.500 zl lub zamienię na Renault Kangoo. Wrocław, tel. 0601/ 
78-88-62
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 2900 ccm, turbo D, biały, kon
tener 4.15 x 1.9 x 1.9 m, lad. 1.4 ton, podświetlana owiewka, 
immobilizer, hak, zamknięcia celne, kupiony w salonie, • 49.000 
zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 0501/41-04-04 
MERCEDES SPRINTER 312,1995/96 r., 180 tys. km. 2900 ccm, 
turbo D, biały, bez wypadku, izoterma oryginalna, otwierane kla
py z każdej strony, agregat, w kraju od tygodnia, faktura VAT, - 
52.500 zl. Syców, tel. 062/785-32-96, 0601/79-75-12 
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 2300 ccm, diesel, bia
ły, stan techn. b. dobry, ABS, ABD, 5-biegowy, wspomaganie, 
el. reguł, reflektory, przeszklony do połowy, przedłużony, lekko 
podwyższony, radio, hak, nowe amortyzatory, do poprawek la
kierniczych, kompletna dokumentacja, • 39.500 zł lub zamie-' 
nię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
O  M ERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1996 r., 380 tys. 

km, TDI, - 41.000 zł + VAT., tel. 065/520-67-80, 
0601/73-95-20 01031561

MERCEDES SPRINTER 312,1996 r., 160 tys. km, 2900 ccm. 
turbo D ABS, ABD, EDC, wspomaganie kierownicy, alarm, ta
chograf, • 45.000 zl lub zamienię na inny samochód. Niemo
dlin, tel. 0602/64-61-72
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 125 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, 9-osobowy, oszklony, ogrzewana tylna szyba, cen
tralny zamek, ABS, ABD, wspomaganie kier, - 39.300 zl lub za
mienię na inny, może być uszkodzony. Paczków, tel. 077/ 
431-74-82

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
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51-416 WROCŁAW 
ul. Kościerzyńska 1a

® (0-71) 326 22 45 
FAX (0-71) 785 64 90

KOMPUTEROWA GEOMETRIA KÓŁ 
+ WYDRUKI 

naprawy, zawieszenia 
wszystkie busy 

0P006557 i osobowe
ul. Ślężna 146/148 (dojazd przez stację SHELL) 

tel. 337-24-29, 0-601 744 889

MERCEDES SPRINTER 208D, 1996 r.,135 tys. km, 2300 ccm, 
niebieski, ABS, ABD, centralny zamek, alarm, hak, przegroda 
celna, wysoki, średni, kpi. opon zimowych, - 37.000 zł lub za
mienię na Mercedesa Vito, T4, f-ra VAT. Szprotawa, tel. 068/ 
376-32-81, 068/376-38-05 po godz. f9 
MERCEDES SPRINTER 212 D, 1996 r., 24 tys. km, 2900 ccm, 
diesel, biały,, przedłużony, podwyższony, blaszak, I właściciel, 
z salonu, garażowany, klimatyzacja, ABS, ABD, SRS, webasto, 
stan idealny, • 58.000 zl. Wrocław, tel. 0601/73-00-95 
MERCEDES SPRINTER 212,1996/97 r., 150 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, zielony, kabina 3-osobowa, ABS, ABD, EDC, część ładun
kowa obudowana, szyberdach, alarm, hak, centralny zamek, •
46.000 zł. Wrocław, tel. 0501/10-60-51 -
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1997 r., 50 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, kolor wiśniowy, 6-osobowy, podwójna kabina, ABS, RM, 
wspomaganie, hak, kompletna dokumentacja, zadbany, stan b. 
dobry, - 50.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -27-47. 0604/ 
21-41-62
MERCEDES SPRINTER 312 TD. 1998 r., 142 tyś. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, bez wypadku, centralny zamek, ABS, poduszka 
pow., hak hol., nowe opony, pompoowane siedzenie, udoku
mentowany przebieg, w kraju od 2 tygodni, stan idealny, - 60.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-25-95 
MERCEDES SPRINTER 312 D. 1999 r., 150 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, ABS, ABD, RM, przegroda celna, el. reg. luster
ka, wspomaganie kier., 6 miejsc * 700 kg, do połowy oszklony, 
- 67.000 zl. Góra, tel. 065/543-40-33
0  MERCEDES SPRINTER 210, 2000 r., 9 tys. km, 

2900 ccm, TDI przegroda celna, immobilizer, 
wspomaganie, alarm, RM, - 60.000 zł., tel. 071/ 
303-72-72,0603/37-97-80 02025961

MERCEDES SPRINTER 316 CDI, 2000 r., 10 tys. km, 2800 ccm, 
żółty, kontener z klapą hydrauliczną, serwo, poduszka powietrz
na, ABS, EBV, oryg. radio, el. reg. lusterka, SRS, EDC, • 87.000 
zł lub zamienię na tańszy. Syców, tel. 0601/55-28-50 
MERCEDES SPRINTER 210 D, 2000 r., 15 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, biały, niski, średni, poduszka pow., centralny zamek, et. 
reg. lusterka, ABS, ABD, ASR, • 57.000 zi lub zamienię. Wro
cław, tel. 0501/15-52-27 

. MERCEDES VITO 108, 1996/97 r„ 120 tys. km, 2300 ccm, die
sel, zielony, ABS, ASD, SRS, poduszka powietrzna (cala), el. 
reg; lusterka, radioodtwarzacz, wspomaganie, stan b. dobry, 
serwisowany w ASO, bez wypadku, - 39.900 zl lub zamiana. 
Kalisz, teł. 062/766-47-64, 0603/07-91-83 
MERCEDES VITO 108 D, 1997 r., 220 tys. km. 2300 ccm. die
sel, bordowy, ABS, ABD, SRS, wspomaganie, drewno, 5-biego
wy, białe kierunkowskazy, kompletna dokumentacja, bez wy
padku, w kraju od roku, - 43.000 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-64-44, 0608/50-06-93
MERCEDES VIT0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio, 5-osobowy, I wła
ściciel, serwisowany, kupiony w salonie, wyprodukowany w Hisz
panii, bez wypadku, alum. felgi * kpi. kół zimowych, • 52.000 zi. 
Wrocław, tel. 071/783-91-81.071/351-56-67 (zdjęcia do tej oferty, 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00497 www.au- 
togielda.com.pl)
MERCEDES VrTO 110. 1997 r.. 106 tys. km, 2300 ccm, TDI, 
czerwony, przeszklony do połowy, I właściciel, kupiony w salo
nie, 7 (5) miejsc. ABS, ABD, 2 poduszki pow., relingi, klimatyza
cja, alum. felgi ♦ kpi. kół zimowych, alarm, centralny zamek, 
RO Sony ♦ 10 CD ♦ 6 głośników ♦ wzmacniacz 600W ♦ tuba, 
stan idealny, - 51.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Domecko, tel. 
077/464-66-13
MERCEDES VIT0110,1997 r., 80 tys. km. 2300 ccm, turbo D, 
bordowy, ład. 5 osób + 710 kg, wspomaganie kier., 2 poduszki 
pow., ABS, ABD, odstąpię leasing (pozostało 18 rat po 1.050 zl 
netto ♦ 5.400 zl), w rozliczeniu dostawczy VW lub Mercedes, 
także droższy, odstępne, - 20.800 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/ 
50-67-17
MERCEDES VITO 110,1997 r., 120 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
bordowy, ABS, I właściciel, serwisowany, poduszki pow., alarm, 
RM, wspomaganie kierownicy, nowe klocki, tarczer rozrząd, olej
1 filtry, - 43.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/06-11-90 
MERCEDES VIT0110,1997 r., 194 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
biały, zadbany, klimatyzacja, radio, ABS, 2 poduszki pow, -
48.500 zl. Wrocław, tel. 0601/71-61-41
MERCEDES VITO 110,1998 r„ 75 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
zielony, ABD, poduszki pow., ABS, SRD, relingi dachowe, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, skóra, oszklony 
do połowy, komplet kół zimowych, aluminiowe felgi, bez wypad
ku, kupiony w Polsce, radio, alarm, wykończenia drewniane, •
64.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/08 5̂3-34
MERCEDES VITO, 1998 r., 100 tys. km. 2300 ccm, turbo D. 
zielony, 2 poduszki pow., ASR, ABS, klimatyzacja, stan b. do
bry, - 52.000 zl. Oława, tel. 071/313-75-21, 0501/22-15-50 
MERCEDES VITO 110,1998 r., 27 tys. km, 2300 ccm, TD. nie
bieski, rej. 07.1999 r., ABS, ABD, 2 poduszki pow., hak holowni
czy, leasing (roczna spłata), - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
343-47-89
MERCEDES VITO BUS, 1998/99 r., 89 tys. km, 2300 ccm. turbo 
D, biały, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek, aluminiowe felgi, kpł. kół zimowych, 
faktura VAT, - 47.000 zł. Sobótka, teł. 0501/03-28-76 
MERCEDES VITO, 1999/99 r., 698 tys. km; 2300 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, poduszka powietrzna, ABS, ASD, oszklo
ny do połowy, 5 osób ♦ 900 kg, kupiony w salonie w kraju. RM,
• 43.000 zł lub zamienię na inny. Paczków, tel. 077/431-61-91 
MITSUBISHI CANTER, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały. alum. 
kontener, wym. 4.30 x 2.20 x 2.20, bliźniacze koła, wzmocnio
ny, 2 zbiorniki paliwa, centralny zamek, webasto. RO, kabina 
3-osobowa, podnoszona, w ciągłej eksploatacji, • 29.000 zl lub 
zamienię na BMW 3. Brzeg Dolny, teł. 071/319-59-12, 0603/ 
58-61-04
MITSUBISHI CANTER, 1997 r., 123 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, kontener, wym. 460 x 210 x 200 cm, lad. 3,5t, -46.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/61-27-74, 0607/62-58-03 
MITSUBISHI L200 MAGNUM, 1999 r. 45 tys. km. 2500 ccm, 
TDI, czamo-srebmy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. otwiera
ne szyby, centralny zamek, aluminiowe felgi, - 88.000 zł. Świd
nica, tel. 0604/09-25-86
MITSUBISHI L300 BUS, 1989 r., 142 tys. km, 2000 ccm, benzy
na inst. gazowa, 6 osób ♦ 850 kg, alarm, nowe opony, hak, za
dbany. - 10.500 zł., tel. 0601/53-45-56 
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 87025661

MITSUBISHI L300,1996 r„ 119 tys. km, 2500 ccm?diesel, bia
ły, bez wypadku, blaszak, wspomaganie, drzwi rozsuwane po 
obu stronach, stan techn. idealny, kompletna dokumentacja, • 
18.900 zi (brutto) lub zamienię. Bralin, tel. 062/581-04-18.0606/ 
34-66-37
MULTICAR, 1976 r., - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/317-87-14 do 
godz. 16
MULTICAR M-25,1979 r., 52 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebie- 
sko-szary, zarejestrowany, stan b. dobry, oryg., kabina na 2 
osoby ♦ drugi na części, • 5.900 z ł.., tel. 0502/98-72-12 
MULTICAR M-25,1979r., 2100 ccm na prawo jazdy kat. B, inst. 
gazowa, wysokie burty' przegroda, stan dobry, w ciągłej eks
ploatacji, - 3.500 zl lub zamienię na Fiata. 126p. Leszno, tel. 
065/512-20-89
MULTICAR M-25,1984 r., 38 tys. km. 2000 ccm. diesel, zielo
ny, stan dobry, .na chodzie’ , I właściciel, mało eksploatowany, 
wywrotka, wysokie burty, na prawo jazdy kal.B, - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/316-52-79
MULTICAR M-25. 1986 r. wywrotka. - 7.900 zł. .. tel. 0605/ 
10-17-58
MULTICAR M-25, 1989 r. wywrotka, - 9.900 zl. .. tel. 0605/ 
10-17-58
MULTICAR M-25, 1989 r. wywrotka, ład. 2 t, po remoncie, -
10.500 zl. Lewin Brzeski, tel. 077/412-71-98 po godz. 20 , 
MUSCEL 244 ,1970 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
plandeka, 8 miejsc, inst. gazowa, hak, silnik i skrzynia biegów 
BMW, • 3.500 zł. Wroniniec, tel: 065/543-65-81,0605/10-73-66 
NISSAN EBRO 45,1995 r., 230 tys. km, 3000 ccm, dięs§l oplan-

A U T O  C E N T R U M
A U T A  + C Z Ę Ś C I  U ŻY W A N E  

Wrocław - Psary (wyjazd z Wrocławia na Poznań) 
ul. Główna 1, tel. 07i/387 88 88, 387 80 OO

CIĄGNIKI SIODŁOWE 
IVECO MP440F42 EUROTECH 
IYECO 400E34T EUROTECH 
IVECO FIAT 190-36 poduszki 
IVECO 190-36 PT sprow. w 98 
IYECO T .S taH 90-33 ntoaksp. w knju 
IYECO EUROTECH hydr.
IVECO T.Star 190-38T 
IYECO T.Star FIAT 3-otie uszkodz. 
RENAULT G-300 szeroka kabina 
RENAULT T MAGNUM 385 KM, ktlma 93 
SCANIA R 142 po ram. kabiny 87 
YOLYO FL6.14190 KM, mato kota 89 
YOLYO F10 340 KM, niska kab.
YOLYO F10 niska kabina 
YOLYO  F12 wya. kabina 
MERC. ACTROS krótka kab.
MERC. 1844 EPS EDC FDS ENR 
MERCEDES 1834 poduszki 
M AN 19 403 hydraulika 
D AF85CF  
DAF 95 ATI poduazki 
DAF P E G A S 0 1236 Glob 
DAF 95 ADR hydraulika 
DAF 95 ATI 350 KM 
DAF F42105 przysŁ do wydmuchu 83 
DAF FT2505 hydraulika 84
JELCZ C-422 280 KM, hydraulika 97 

SAMOCHODY CIĘŻAROWE 
LDY skrzyniowy + p-pa Niewiadów 98 
MERCEDES 2538 BDF 95
MERCEDES 2422L chłodnia 20 EURO 92 
MERCEDES 811 kon t+1/2 windy 95 
MERCEDES 1017 chłodnia hakówka akL 96 
MERCEDES 307D chłód., składak 
MERCEDES 609 furgon 
SCANIA 6x2 izoterma 20EURO 
YOLYO FL6-08 poduszki 
IYECO 310 EUROTECH 
IYECO 49-10 Izoterma 
IYECO 42.12 winda konL 
IYECO 45*12 furgon 
IYECO EURO-CARGO plandeka 
RENAULT MIDUNER plandeka 
SCANIA 143H+
*p-pa GLOGER do dłużycy leśnej 90 

KAMAZ 53212 skrzynia 92

82
92 

98*9
96
94
98
00
93
89
90 
90

KAMAZ 5511 wywrót 
KAMAZ 5511 wywrót 
TATRA 815 wywrót ład 161 
STAR 11.42 plandeka 
STAR 11.42 plandeka 
STAR 11.42 kontener 
STAR 11.42L Izoterma 
STAR 1142L plandeka 
STAR 11.42 konten., winda 
STAR 742 konten., winda 
STAR 742 izoterma, siln ik z  99 
STAR BET MS21 

INNE
JEEP  CHEROKE automat 4x4 
KIA SPORTAGE 4WD 
RENAULT 21 
PEUGEOT 405
MERCEDES 1113 zamiatarka ul. 
MERCEDES 124 E  200 
AUSTIN MAESTRO 1,3 
AUTOBUS JELCZ 
POMOC drog. MERC. 813 wciąg. 
KONTENER 02M183 z Lublina 
KOMORA Chłód. 5 drzwi 4,60X2,15X1,7

97
9097

93
79
94 
87 
90
80 
96 
92

KOMORA chłód, z  MERC. 808 (-25 C)
KOMORA chłod.6,95x2,37Ą25(-40) 
SAMOCHODY DOSTAWCZE 
MERCEDES MB100D po rem. siln. 
CITROEN Jumper furgon max 
KIA K2700 kont Izoterma 
FIAT DUCATO furgon 
FORD TRANSIT skrzynls 
VW LT 35 furgon 
MERCEDES 208D blaszak 
LUBUN HI 9 osób+300 kg 
LUBLIN II chtodnis -20 st. C 
LUBUN furgon 
PEUGEOT J5 składak 
RENAULT MASTER ład. 1.671 
DAF 400 chłód.
FSO TRUCK 1.6 zabud.
NACZEPY I PRZYCZEPY 
KOGEL wywrót 2 osie podn. 91
KEMPF wywrót, tad. 28.51 91
TRAILOR wywrót 45 m 92
WIELTON 13.6 ABS dach Eeschs XII2000

94

ROSSART 13.6 ABS 
oś podnoszona 3 sz t 

NORFIRG LOLETRAJR 
chłodnia hakówka CARRIER 

SAM wywrót 241 
FUREUHAUF 13.6 pland.
YAN HOLL 13,6 m tad. 261 
TRAYLOR 13.6 m, pełna firana 

25,31 poduazki 
FUREUHAUF ACER 

13,5 m, poduszki 
TRAILOR chłód. 30 euro 
TRAILOR skrzynia 
FUREUHAUF12£ m 
BLUMHARDT 12,2 m 26,61 
KASSBOHRER 12,4 m pland. 25t 
OH 12013,6 m plandeka 
SAM. LORA 8 aut 
ZASŁAW D-617 skrzynia 
YORK pełna fłrana, tył drzwi 
P-PA OPALENICA 8 m do busa 
P-PA NIEWIADÓW tad. 2,251 
P-PA GREN OPALENICA tad. 2,51 
P-PA SANOK tad. 6 1 ADR 
P-PA SANOK tad. 4 1 
P-PA SANOK tad. 4 t  niska pland. 
P-PA P17 chłodnia do Jelcza

MASZYNY BUDOWLANE 
C IBLLE118 ładowarka t y t  3,5 m* 82
MINIKOPARKA LSE200 
NOBAS UB632 koparka 
NOBAS UB632 koparka 
KOPARKA UEBHER kołowa 
DŹWIG ROMAN 161 
SPYCH STAUNIEC T100M 
SPYCH DT-75 
WÓZEK widłowy ST1LL 2t 
WÓZEK widłowy Lwów 
SPRĘŻARKA ZEPPELIN 113/12 
AGREGAT do natrysku zapraw4 

♦osprzęt 
HOYMAND

urząd, do spieniania pianki 
MASZYNY maaarakie

300 CIĘŻARÓWEK
NAJWIĘKSZY SKŁAD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU

AUTA POLEASINGOWEIZ WINDYKACJI 30% TANIEJ www.mototir.com.pl/marco
SKUP - SPRZEDAŻ - KOMIS - ZAMIANA - RATY - LEASING \

PRZYJMUJEMY SAMOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM WWW.tartS2Uty.gratKa.pl

dekowany, 30 m3, - 38.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35, 0604/ 
14-74-57
NISSAN SUNNY PICK-UP, 1987 r., 180 tys. km, 1300 ccm, Ben
zyna, czerwony, blaszak, 3-drzwiowy, zarejestrowany na 5 osób, 
gaz, do wymiany przednia szyba, do malowania przednia ma
ska, bez wypadku, stan b. dobry, • 3.200 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-24-81, 0604/66-24-32
NISSAN URYAN, 1993/94 r., 138 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, oszklony, zarejestrowany na 9 osób, wspoma
ganie, RO, sprowadzony w całości w 1996 r., kompletna doku
mentacja, wysokie fotele, stan b. dobry, garażowany, -18.900 
zi lub zamienię na osobowy (0), do 15.000 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-32-24
NISSAN YANETTE, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, gra
natowy, stan b. dobry, 5-drzwiowy, obustronnie rozsuwane drzwi, 
zadbany, - 12.000 zł lub zamienię. Ostrzeszów, tel. 0621 
730-81-63, 0502/58-23-76
NISSAN VANETTE, 1992 r., 182 tys. km, 2000 ćcm, diesel wspo
maganie, centralny zamek, alarm, RO, 8-osobowy, zarejestro
wany jako ciężarowy, - 15.900 zł. Oleśnica, tel. 071/314-47-12, 
0601/17-11-45
NISSAN YANETTE BUS, 1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm. diesel 
5-miejscowy, drzwi rozsuwane z obu stron, nie składany, bez 
wypadku, przegląd do 03. 2002 r., techn. sprawny, • 17.800 zl 
lub zamiana. Kłodzko, teł. 074/867-79-55, 0607/33-17-56 >
NYSA, 1980 r. techn. sprawny, - 500 zł. Głuchołazy, tel. 0602/ 
49-51-24
NYSA 522 TOWOS, 1984 r., 86 tys. km, 2120 ccm. bordowy, 
nierejestrowany, do przeglądu, • 1.200 zł. Rydzyna, tel. 065/ 
538-06-25, 0502/16-14-56
NYSA, 1988 r., zielony, -1.000 zl. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
NYSA, 1989 r., zielony, instal. gazowa, stan dobry, techn. spraw
ny, • 1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-04-39 
NYSA 522 T, 1989 r. stan dobry, - 1.000 zł. Czernica, woj. wro
cławskie, tel. 0609/45-54-46
NYSA 522, 1989 r., 2120 ccm, niebieski, blaszak, 8-osobowy 
lub 800 kg, silnik po kapitalnym remoncie, blacharka po remon
cie, ocieplona, fotele Renault, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/ 
398-78-88
NYSA 522 T, 1990 r., 2120 ccm, turkusowy, 8 miejsc siedzą
cych lub 845 kg, przegląd do 20.12.20D1 r., inst. gazowa, w 
eksploatacji, stan dobry, - 2.000 zł lub zamienię na Polonez, z 
inst. gazową. Kraśnik Górny, woj. jeleniogórskie, tel. 075/ 
736-98-01
NYSA 522,1991 r., 36 tys. km, 2120 ccm, niebieski, II właści
ciel, 10-osobowy, zadbany, serwisowany, garażowany, 4-biego- 
wy, oryginalny lakier, stan idealny, • 4.500 zl. Wieluń, tel. 0606/ 
29-32-46
NYSA 522,1991 r., zielony, 9 osób lub 800 kg, ważny przegląd, 
stan b. dobry, - 2.500 zł lub zamienię. Kamienica, tel. 0601/ 
17-44-86
OPEL CO, 1998/99 r., 20 tys. km, 1998 ccm, srebrny metalic, 
kombi, klimatyzacja. ABS, TC, z salonu, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 46.000 zl. Świdnica, teł. 074/853-38-63 w godz. 8-16 
OPEL ARENA, 1998 r., 57 tyś. km, 2500 ccm, diesel lveco, zie
lony, niski, krótki, 2 osoby i 1 1, wspomaganie, poduszka, cen
tralny zamek, nowe opony, nowy akumulator, stan idealny, - 
39.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-73-63 po 20 
OPEL ASTRA VAN, 1996 r., 83 tys. km. 1700 ccm, turbo D, 
biały, 90 KM, 2 poduszki pow., RO, alarm, immobilizer, napina
cze pasów, bez wypadku, serwisowany, ekonomiczny, rynna do' 
przewozu materiałów sypkich, stan b. dobry. • 23.700 zl lub za
mienię na osobowy, diesel. Nowa Ruda, tel. 0602/15-38-64 
OPEL COMBO, 1995 r., 133 tys. km, 1700 ccm, diesel, grana
towy, 2 poduszki pow., RO, alum. felgi 15"; wspomaganie kie
rownicy, napinacze, el. reguł, reflektory, serwisowany, stan b. 
dobry, • 17.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Duszniki Zdrój, tel. 
0606/42-51-38
OPEL COMBO, 1995 r., 1700 ccm, diesel, bordowy, wspoma

ganie, faktura VAT, możliwość sprzedaży na raty, - 15.000 zł. 
Jarocin, tel. 062/747-48-37
OPEL COMBO, 1997 r., 1700 ccm, diesel, biały, wspomaganie,
2 poduszki pow, - 17.000 zł. Bogatynia, tel. 0608/07-15-73 
PEUGEOT BUS. 1994 r„ 148 tys. km. 1900 ccm, turbo D, biały, 
techn. sprawny, bez rdzy, bez wypadku, 5-biegowy, RO, hak, 
3-osobowy, niski, krótki, w ciągłej eksploatacji, nowe opony, 
nowy akumulator, - 13.700 zl. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 
0600/43-51-68
PEUGEOT BOXER, 1995/96 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, niski, hak, wspomaganie, oszczędny (71/100 km), kpł. 
dokumentacja, radio, zadbany,- 26.000 zł. Głogów, tel. 076/ 
835-22-50, 0601/18-67-66
PEUGEOT BOXER, 1996 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyż
szony’ przedłużony, faktura VAT..- 31.500 zł. Opole. tel. 077/ 
421-53-37. 0602/59-71-76
PEUGEOT BOXER, 1996 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D. 
biały, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. reg. luster
ka, - 35.000 zl lub zamienię na Mercedesa Sprintera, z dopłatą. 
Wałbrzych, tel. 074/847-62-38
PEUGEOT BOXER, 1996/97 r.. 200 tys. km. 2500 ccm. turbo D. 
brązowy, kontener 18 m3, wspomaganie, centralny zamek, alarm
♦ pilot, pól roku w kraju, I właściciel, serwisowany, książka ser
wisowa, stan b. dobry, - 39.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/65-71 -05 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 129 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, stan b. dobry, - 27.000 zł. Legnica, tel. 076/847-84-43, 
0604/18-93-47
PEUGEOT BOXER 350LH, 1997 r„ 147 tys. km. 2500 ccm. tur
bo D, niebieski, cały blaszak, ładowność 1560 kg, maks. pod
wyższony i przedłużony, wspomaganie, alarm, kupiony w salo
nie w kraju, stan b. dobry, cena 27.700 + VAT. Wrocław, tel. 071/ 
373-74-27, 0601/57-76-68
O  PEUGEOT BOXER MAXI, 1998 r., 45 tys. km, 2500 

ccm, diesel, bordowy, kupiony w salonie, ( wła
ściciel, stan b. dobry, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-33-75,0602/60-76-35 01032051

PEUGEOT BOXER, 1998/99 r., 41 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kier., w kraju od 6 miesięcy, przegroda cel- 

'na, hak, RO, blokada skrzyni biegów, el. reguł, reflektory, stan 
b. dobry, • 37.000 zł. Stare Strącze 33, gm. Sława, tel. 068/ 
356-72-45
O  PEUGEOT BOXER 320 MTD, 1999 r., 2446 ccm 

wspomaganie, alarm, blokada skrzyni b iegów,' 
RO, - 41.600 zł z  VAT. Wrocław, tel. 071/364-76-60 
01028211

O  PEUGEOT BOXER 320 MDI, 1999 r., 2446 ccm 
wspomaganie, alarm, blokada skrzyni biegów, 
RO, • 41.600 zł z VAT. Wrocław, tel. 071/364-76-60 
01031021

PEUGEOT J 5 ,1988 r., 240 tys. km. 2500 ccm. diesel, czerwo
ny, rejestracja jako osobowo-dężarowy (uniwerdsalny), 6 osób
♦ 1600 kg, mało eksploatowany, stan techn. b. dobry, • 9.500 zł. 
Prudnik, tel. 077/436-64-86, 0602/37-82-40
PEUGEOT JS, 1993 r.. 220 tys. km, 2500 ccm, turbo D podwój
na kabina + rama, możl. przewożenia samochodu, - 21.000 zł. 
Nysa, tel. 077/433-68-35, 0604/14-74-57 
PEUGEOT J 5 ,1993/94 r., 1900 ccm, diesel z siedzeniami na 9 
osób, stan b. dobry, w kraju od pół roku, - 19.500 zł. Konin, teł. 
063/279-01-15, 0603/19-01-10
PEUGEOT J5, 1994 r., 200 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, I właściciel w kraju, hak hol., RO, stan techn. b. dobry, fak
tura VAT, • 15.500 zł. Żmigród, tel. 071/385-34-42,0603/61-31-31 
PEUGEOT J 5 ,1994 r., 198 tys. km, 1900 ccm, diesel, beżowy, 
oszklony, wysoki, stan b. dobry, ład. 2 1, hak, nowe reflektory, 
tapicerowany, opony 16', CO Pioneer,v 17.000 zł. Czeszów, 
woj. wrocławskie, tel. 071/312-73-84. 0601/99-02-60
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LIKWIDATOR SKR Mietków 0P012479
55-081 Mietków ul. Kolejowa 24, 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na 
SPRZEDAŻ 

niżei wymienionego sprzętu
1. Kombajn zbożowy Z-058 z  szarpaczem nr inw. 11/1/37 rok prod. 1984 c. wyw. 25.000 zł

do s p r z e d a ż y  bez  p r z e t a r g u  o f e r u j e my
L.p nazwa sprzętu nr rejestrac. lub ewld. rok prod. cena wywoławcza

(brutto zł)
1. koparka K-408 i/3/23 1986 17.000
2. Pokosówka do rzepaku E-303 il/5/58 1986 5.600
3. pług 3 skibowy 11/4/159 brak 200
4. elektryczna płyta grzejna do wulkanizacji brak 400
5. przecinarka tarczowa do stali ill/1/157 1979 2.000
6. samochód “Żuk" WCE 9544 1984 1.000
7. samochód “Nysa" WCB 3201 1988 150
8. sam. Polonez “Truck"(inst.gaz.) WCB 9839 1994 6.300
9. próbnik wtryskiwaczy 400

10. sprężarka powietrza 450
11. butle tlenowe szt. 7, szafy ubraniowe s z t 16, hydrauliczny ściągacz łożysk,
12. podzespoły używane “Kamaz” - silnik, skrzynia biegów, kabina, itp
Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2001 r o godz. 10.00 w świetlicy SKR Mietków. 
Drugi przetarg z możliwością obniżki cen wywoławczych do 20% odbędzie się w tym 
samym dniu o godz. 11.00. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić 
najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli 
żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 
Przed przystąpieniem do przetargu należy w siedzibie SKR zapoznać się z  jego warunkami.

Sprzęt oglądać można w dni robocze w godz. 7 -1 5  
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 0/71-31-68-197, 0/602270793 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

PEUGEOT J5. 1994 i., 200 tys, km, 25.00 eon, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, -  18.500 zl. Siechnice, tel. 071/
311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
PEUGEOT J5 ,1996 r„ 2000 ccm, biały, inst. gagowa, 9-osobo
wy, oszklony, wysoki, drzwi,tylne otwierane, boczne rozsuwa
ne, hak, stan b. dobry, nadwozie z 1994 r, • 13.000 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-71-04
PEUGEOT J9 ,1983 r., 1971 ccm, biały, długi, wysoki, do han
dlu, przegląd do 02.2002 r, - 2.000 zl. Szczytna, tel. 074/
868-30-28
PEUGEOT J9 BUS, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, biały, wysoki, 
w ciągłej eksploatacji, - 6.000 zl lub zamienię na Fiata Uno. 
Oleśnica, tel. 071/314-98-47
PEUGEOT J 9 ,1986 r., 40 tys. km, 2100 ccm, diesel, biały, ka
bina 3-osobowa, ścianka działowa, drzwi tylne oszklone, po
dwójne, boczne rozsuwane, dl. 3.20 m, wys. 1.85 m, lad. 1.71, 
kat. B, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, przegląd do
01.2002 r, - 8.000 zl. Nysa. tel. 077/431-03-28, 0600/82-25-72 
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, kolor wi
śniowy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centralny zamek, 
alarm, radio, w kraju 6 miesięcy, 5-osobowy, - 28.000 zł lub za
mienię na tańszy. Mochy, tel. 0605/05-57-94 
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 60 tyś. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, częściowo przeszklony, sprowadzony, sprawny 
technicznie, do lakierowania tylny błotnik, faktura VAT, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej', - 23.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30.51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
PEUGEOT PARTNER. 1998/99 r., 85 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, 2-osobowy, alarm, wspomaganie, immobilizer, stan 
b. dobry, - 26.800 zi. Oleśnica, tei. 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, zarejestrowany 
na 2 osoby + lad. 600 kg, - 24.800 zł. Wrocław, tel. 0602/79-09-75 
POLONEZ CARGO, 1994 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, 5-oso- 
bowy, podgrzewane fotele, alarm, oznakowany, RO, - 6.900 zi. 
Legnica, tel. 0606/61-69-11
POLONEZ CARGO, 1994 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, stan dobry, 4.500 zl. Legnica, tel. 076/
856-01-13..
POLONEZ CARGO, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
b. dobry, -  8.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-84, 0601/ 
73-25-99 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - A00536 www.autogielda.com.pl)
POLONEZ CARGO. 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, Mul-T-Lok, centralny zamek, immobilizer, alarm, pod
grzewane fotele, inst. gazowa, szyberdach, wiele nowych czę
ści, używany do celów prywatnych, - 7.500 p . Wrocław, tel. 0601/
71-40-36
POLONEZ TRUCK, 1984 r., 1600 ccm, benzyna ♦ gaz, zielony,
5-osobowy, zabudowany, 2 nowe opony, stan dobry, - 5.800 zl 
lub zamienię, lub przyjmę propozycję współpracy. Dzierżoniów, 
tel. 074/645-84-80 w godz.9-16
POLONEZ TRUCK, 1989 r., 1600 ccm, czerwony, brak ubezp. 
OC, nadbudowa plastikowa, stan dobry, - 1.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-76-72
POLONEZ TRUCK, 1989/90 r., 1600 ccm nowa blacharka, po 
przeglądzie, 2-osobowy ♦ 1.000 kg, • 3.200 zł. Paczków, tel. 
0609/16-60-86
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary, przystosowany.do przewozu okien, skrzynia lad. 2 m, -
4.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-84, 0601/73-25-99 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00537 www.autogielda.com.pl)
POLONEZ TRUCK. 1990 r . 100 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 
nowe opony, stan dobry, - 3.000 zl. Raków, gm. Długołęka, tel. 
071/315-71-81, 0609/38-60-27
POLONEZ TRUCK. 1990 r.. 86 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, zabudowany, skrzynia ładunkowa, 2-osobowy, -
2.500 zl lub zamienię na osobowy. Wałbrzych, tel. 0602/18-57-90 
POLONEZTRUCK, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-bie
gowy, z nadbudówką, aktualny przegląd, techn. sprawny, -1.700 
zl. Wrocław, tel. 0601/70-46-88
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 185 tys. km, niebieski, po remon
cie blacharki, stan silnika dobry, • 5.200 zł lub zamienię na tań
szy. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 2000 ccm, benzyną, niebieski, po 
remoncie, nowe opony (x2), możliwość podwyższenia nadbu
dówki do 1.9 m, lad. 900 kg, - 4.500 zł. Świebodzice, tei. 0601/
56-52-91
POLONEZ TRUCK, 1993 r., niebieski, aluminiowe burty, 5-bie- 
owy, do małych poprawek lakierniczych, - 3.000 zi. Oborniki 
ląskie, tei. 071/310-15-94 pogodz. 18, 071/310-15-56 do 

godz. 18
POLONEZ TRUCK, 1993 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, 5-osobowy, zabudowany, stan dobry, do remontu bla
charki, • 3.200 zi. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZTRUCK, 1994 r., 1600 ccm, niebieski, zabudowany, 
skrzynia ład. 2.5 m, stan b. dobry, • 7.000 zł. Opole, tel. 0601/
65-01-61
POLONEZTRUCK, 1994 r., 1600 ccm, zielony, 2-osobowy. alum. 
burty, plastikowa zabudowa, przód Caro, stan b. dobry, • 6 500 
zł. Eugeniusz Gajewski, Wałbrzych, ul. Piasta 4/4a (Biały Ka
mień)
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna skrzynia ła
dunkowa 2 m, 2-osobowy, zabudowany, - 4.900 zl lub zamienię 
na tańszego Fiata 125p, Fiata 126p. Wrocław, tel. 0501/52-06-10 
POLONEZ TRUCK. 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bialo-niebieski, nowa inst. gazowa, stan b. dobry, 5-osobowy, 
skrzynia lad. 2 m, - 8.000 zl. Radwanice, tel. 071/311-70-84, 
0601/73-25-99 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • A00538 www.autogielda.com.pl) 
POLONEZ TRUCK. 1995 r., 86 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy, 5-osobowy, instalacja gazowa, zabudowa plastikowa, • 8.500 
zl. Kalisz, tel. 0601/48-49-86
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, 5-osobowy, 
hak, alum. burty, obudowany, inst. gazowa, *7.900 zl. Procho
wice, tei. 076/858-48-54, 0601/18-77-06 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, instalacja 
.gazowa, stanb.dobry, - 7.500 zl (możl. wyst. fakt. VAT). Trzeb
nica. tel. 071/312-04-43. 312-10-15

POLONEZTRUCK. 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, nowa przekładnia, drążki, końcówki, klocki hamulco
we, rozrusznik, wymienione progi, słupki, do poprawek lakierni
czych, zabudowa di. 2.5 m, szer. 1.4 m, stan opon dobry, • 6.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/17-02-29 
POLONEZ TRUCK. 1995/96 r., 112 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, czerwony, uniwersalny, alum. burty, inst. gazowa, nowe opo
ny, przystosowany do transportu okien, haki - 8.500 zl. Wro
cław, tei. 0608/45-90-51, 325-16-60 
POLONEZ TRUCK. 1996 r r27 tys. km, 1600 ccm, biały, izoter
ma, - 9.900 zl + VAT. Prudnik, tel. 077/436-10-12 
POLONEZ TRUCK, 1996 r.; 85 tys: km, 1600 ccm, bordowy, dl.
2,5 m, inst. gazowa 1201, zabudowany • 6.000 zl. Wrocław, tel. 
0605/73-60-43
POLONEZTRUCK. 1996 r„ 1600 ccm. wtrysk, niebiesko-bialy, 
podwyższony, przedłużony, blokada skrzyni biegów, garażowa
ny, I właściciel, stan b. dobry, • 7.500 zł. Opole, tel. 077/ 
460-92-86 -
POLONEZ TRUCK DC, 1996 r., 61 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
kolor wiśniowy, 5-osobowy, zabudowany, alarm, centralny za
mek, immobilizer, komplet kói zimowych, dodatkowe światła 
dalekosiężne, pokrowce, bez wypadku, I właściciel, RM Pione
er, aluminiowe burty, stan techniczny b. dobry, -15.900 zł. Wro
cław, tel. 0604/71-39-08, 0604/71-39-07 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, 2-osobowy, zabudowany, di. 2.5 m, przegląd, aluminiowe 
burty, zadbany, stan b. dobry, • 8.700 zi. 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, teł. 
0601/77-61-54, 071/348-34-78
POLONEZ TRUCK, 1996/97 r., 96 tys. km, 1600 ccm skrzynio
wy, aluminiowe burty, stan b. dobry, • 8.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-35-01
POLONEZ TRUCK, 1996/97 r., 70 tys. km, 1400 ccm, kolor wi
śniowy, oryg. lakier, nowe opony, alum. burty, garażowany, nad
budówka, stan techn. idealny, - 8.300 zl. Raczków, tel. 077/ 
431-76-91, 0606/50-12-95
POLONEZ TRUCK PLUS.-1997 r., 110 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy, inst. gazowa, stan b. dobry, • 14.000 zl. Gozdni
ca, tel. 068/360-16-60, 0603/58-71-15 
POLONEZ TRUCK PLUS, .1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 2-osobowy, inst. gazowa, alum. burty, RM, pokrow
ce, stan b. dobry, -10.600 21. Legnica, tel. 0606/11 -52-64 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm. die
sel, zielony, 5-osobowy, silnik Citroena, alum. burty, nowe opo
ny, RM, I właściciel, bez wypadku, pokrowce, zadbany, stan b. 
dobry, - 12.200 zl. Legnica, tel. 076/722-90-43, 0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK, 1997 r„ 112 tys. km, 1900 ccm, diesel, zie
lony, 5-osobowy, przedłużony, alarm, centralny zamek, weluro
wa tapicerka, otwierany tył i bok, hak, reg. światła, reg. kierow
nica, - 12.000 zl. Wrocław, tel. 071/366-17-20, 357-06-64. 
POLONEZTRUCK PLUS, 1998 r., 45 tys. km, 1900 ccm, diesel 
hak, nadbudówka, 2-osobowy, stanb. dobry, • 15.000 zł. Jawor, 
tel. 0601/19-07-52 ■
POLONEZTRUCK, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, zielony, alarm, 
opony zimowe, auto 5-osobowe, inst. gazowa, blokada skrzyni 
biegów, pełna zabudowa, -15.300 zi. Syców, tel. 0608/45-35-80 
POLONEZ TRUCK ROY, 1999 r., 19 tys. km, zielony, 5-osobo
wy, 4-drzwiowy, oszklony, zabudowa, immobilizer, I właściciel, 
bez wypadku, - 22.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-66-70 
POLONEZ TRUCK, 1999 r., 36 tys. km, 1600 ccm, benzyna ♦ 
gaz, granatowy, 2-osobowy, centralny zamek, alarm, immobili
zer, opony zimowe, RO, I właściciel, zabudowa 2.5 m, • 16.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-16-05 po godz. 15, 0601/76-09-23 
POLONEZ TRUCK DC PLUS, 2000 r., 29 tys. km, 1600 ccm, 
biały, instalacja gazowa, alarm, RO, zabudowa otwierana na 3 
strony, centralny zamek, 5-osobowy, burty aluminiowe, nowe 
opony zimowe, garażowany, po gwarancji, - 22.000 zi + VAT. 
Bolesławiec, tel. 075/734-59-35, 0602/69-11 3̂7 
POLONEZ TRUCK LB, 2001 r., 1900.ccm, diesej, czerwony, 
nowy, bez przebiegu, aluminiowa skrzynia ładunkowa, 2-drzwio
wy, 2-osobowy, odbiór z magazynu fabrycznego, - 31.540 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). Biała Nyska,.tel. 077/433-23-35 do 
godz. 15
PRAGA, 1988 r. nowe opony, przystosowany do przewozu drew
na dłużycowego, po remoncie, nowa wyciągarka, kołowrót, dużo 
części ♦ przyczepa, -12.000 zl. Imbramowice, tel. 074/850-71-11 
po godz. 20;
RENAULT 130 JK, 1985 r. kontener, winda, stan dobry, -18.000 
zl. Osolin, tel. 071/310-60-31
RENAULT 310 R, 1987 r., 700 tys. km ciągnik siodłowy, stan b. 
dobry, stan b. dobry, - 28.000 zi lub zamienię albo do wynaję
cia. Konin. tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
RENAULT 340 Tl, 1979/80 r., 930 tys. km, biały, ciągnik siodło
wy, kontener, el. otw. szyby, wspomaganie, stan opon b. dobry, 
340 KM, - 22.000 zl. Odolanów, tel. 062/733-25-33 
RENAULT 340 R, 1988 r., 12000 ccm, pomarańczowy, na po
duszkach, duża wysoka kabina, w ciągłej eksploatacji, -17.500 
zł + VAT. Obórki, woj. opolskie, lei. 0601/40-90-06 
RENAULT 340 R, 1989 r., 750 tys. km ciągnik siodłowy, stan b. 
dobry, podobny do modelu MAJOR, - 30.000 zl. Konin, tel. 063/ 
279-01-15, 0603/19-01-10
RENAULT 340 R Tl MAJOR. 1995 r., 540 tys. km, turbo D ład. 8 
t, plandeka, 2 łóżka, radio, tył na poduszkach, zaczep, tacho
graf. reg. fotel, możliwość wynajmu, • 80.000 zi * VAT. Leszno, 
tel. 065/529-50-09, 0602/83-31-31 
RENAULT 340 R MAJOR, 1995 r., 550 tys. km ciągnik siodło
wy, poduszki pow., ABS, techn. sprawny, • 42.000 zi ♦ VAT. Lu
bin, tel. 0501/71-98-71
RENAULT EXPRESS, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, blaszak, 2 osoby * 550 kg, stan b. dobry, • 7.500 zi. Wro
cław, tel. 071/368-13-48
RENAULT EXPRESS, 1992 r., 110 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, RO, bak, po remoncie silnika, w ciągłej eksploatacji, stan 
b. dobry, pilne, - 10.000 zl. Nowa Ruda, tel. 074/873-03-29 
RENAULT JK  65,1981 r.. biały, plandeka, 5.5 x 2.2 m, lad. 3 1, 
• 11.000 zl. Lubań, tel. 075/722-45-02, 0602/85-86-82 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 16 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
biały, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. i podgrzew. luster
ka, halogeny, wspomaganie, ABS. kpi. opon zimowych z felga

mi. gwarancja przedłużona na 3 lata, alarm, immobilizer, centr, 
zamek, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, • 32.000 
zl. Oława, tel. 071/313-36-02
RENAULT KANGOO, 1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, ra
dio, oszklony, 5-osobowy, zderzaki w kolorze nadwozia, zadba
ny, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 30.500 zi. Wałbrzych, tel. 
074/841-24-61, 0606/48-30-41
RENAULT MASTER, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, wysoki, 
długi, zarejestrowany na 6 osób, -12.500 zl. Strzegom, tel. 0.74/ 
855-25-32, 0601/85-86-81
RENAULT MASTER. 1989 r., 187 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, furgon, • 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-56-65, w 
godz. 8-16
RENAULT MASTER T35D, 1993 r., 97 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, niebieski, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, blaszak, spro
wadzony, radio, alarm, blaszak, hak, serwo, przegroda celna, 
opony zimowe, r 26.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/75-09-10 
RENAULT MASTER. 1998 r., 130 tys. km, 2800 ccm, TDi nowy 
model, podwyższony, przedłużony, poduszka pow., serwo, RO, 
przegroda celna, skrzynia ładunkowa obita sklejką, sprowadzony 
z Niemiec w maju 2001 r., bez wypadku, książka serwisowa, •
38.600 zł. Wrocław, tel. 387-87-62, 0602/73-21-73 
RENAULT MASTER, 1999 r., 96 tys: km, 2800 ccm, D71, biały, 
podwójna kabina + skrzynia lad. o wym. 3x2.05 m, ład. 1380 
kg, aluminiowe burty, wspomaganie, poduszka powietrzna, ra
dioodtwarzacz, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. luster
ka, c. zamek ♦ pilot, • 49.000 zl. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 
0609/28-92-48
RENAULT RAPID, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
blaszak, podwyższony, w ciągłej eksploatacji, przegląd do
04.2002 r., stan silnika i ogólny dobry, • 5.500 zl. Zielona Góra, 
tel. 068/321-22-10, 0606/88-36-23 
RENAULT RAPID. 1989 r., 1400 ccm, benzyna. • 1.800 zi. Strze
lin, tel. 0603/07-18-79
RENAULT RAPID, 1991 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-osobowy, oszklony tył, lad. 700 kg, 5-biegowy, 
w kraju od 2 miesięcy, stan b. dobry, • 9.100 zl. Polanica Zdrój, 
teł. 074/867-50-14, 868-29-03
RENAULT RAPID, 1992 r., 141 tys. km, benzyna, biały, 2-oso
bowy, zarejestrowany, nowe opony, stan dobry, • 9.500 zł. Żer- 
nikrWrocławskie, tel. 071/311-33-04 
RENAULT RAPID, 1992/93 r., 147 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, na 5 osób lub 740 kg, oszklony, otw. dach, nowe opo
ny, kompletna dokumentacja, ekonomiczny, stan b. dobry, •
12.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-29-89 
RENAULT RAPID, 1994 r., 92 tys. km, 1600 ccm, biały, bla-
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szak, 2 osoby + 500 kg, uchylna klapa w tylnej części dachu, 
ekonomiczny, bez wypadku, sprowadzony w całości, -12.500 
zl. Lubin, tel. 076/846-08-46
RENAULT RAPID, 1994 r., 86 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
model z listopada, 5-osobowy, blaszak, katalizator, uchylny 
dach, 5-biegowy, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, 
pełna dokumentacja, • 12.500 zł lub zamiana. Turek, tel. 063/
279-93-46 w godz. 8-18, 0600/32-11-44 
RENAULT RAPID, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, 5-osobowy, oszklony tył, ład. 700 kg, centralny 
zamek, poduszka pow., bez wypadku, sprowadzony w całości, 
inst. gazowa na gwarancji, • 15 000 zl. Pomocne, lei. 076/
870-89-87
RENAULT. RAPID. 1996 r., 165 tys. km. 1900 ccm. diesel, biały,
2-osobowy, ładowność 500 kg, centralny zamek, RM, -16.500 
zł lub zamienię na osobowy Punto, Fiesta, Corsa diesel z dopl. 
Otmuchów, tel. 077/431-56-50
RENAULT RAPID. 1996 r., 1200 ccm, • 15.200 zł. Wrocław, tel. 
071/317-84-32 do godz. 16
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r„ 1400 ccm, benzyna blaszak, krót
ki, zarejestrowany na 3 osoby *1.1 t, - 2.500 zi. Wrocław, tel. 
071/354-16-15
O  RENAULT TRAFIĆ, 1988/91 r., 1400 ccm, benzy

na, biały, po remoncie kapitalnym, - 7.600 zł (do 
uzgod.). Środa Śląska, tel. 071/317*48<90 
01032591

RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 190 tys. km, 1700 ccm, benzyna 
instalacja gazowa, zarej. na 9-osób, bez foteli, do drobnych 
napraw kosmetycznych, dużo części, • 8.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/79-25-64
RENAULT TRAFIĆ MAXI, 1990 r., 195 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, lad. 980 kg ♦ 6 osób, możliwe raty, • 10.500 zl. Złoto
ryja, tel. 076/878-49-60, 0607/56-37-56 
RENAULT TRAFIĆ BUS, 1998 r., 55 tys. km, 11190 ccm, diesel, 
biały, wysoki, oszklony do połowy, 3-osobowy + 900 kg, hak, 
poduszka, RO, wspomaganie, zimowe kola, bez wypadku, moż
liwe przerobienie na 6 osób i lad. 600 kg, stan b. dobry, - 34.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-75-50, 0607/57-40-06 
ROBUR LD 3000,1979 r, 20 tys. km, Leyland; pomarańczowy, 
wywrotka, - 4.000 zł. Rąbczyn, gm. Raszków, tel. 062/734-31-79 
ROBUR, 1989 r. izoterma, stan b. dobry, - 5.000 zi. Mikstat, tel. 
062/739-84-22
ROBUR LD 3001,1989 r., 1400 ccm, diesel, niebieski, • 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
ROBUR, 1990 r. kontener niebiesko-bialy, zarej. z ważnym prze
glądem • 3.000 zł. Grodków, tel. 077/415-50-29,0601/58-05-69 
ROBUR 3002 D, 1990 r. skrzyniowy, • 1.500 zl. Milicz, tel. 071/ 
384-29-09
ROBUR LD 3001, 1990 r., 220 tys. km, 4000 ccm, diesel, po
marańczowy, sprawny, stan opon dobry, bez kontenera, • 2.400 
zi lub zamienię na lawetę. Świdnica, tel. 0603/56-54-46 
ROBUR LD 3001,1990 r., 150 tys. km, 4000 ccm, diesel, po
marańczowy, izoterma, po malowaniu, opony o wym. 750 x 20 
w b. dobrym stanie, zakonserwowany, stan b. dobry, - 4 .200 zl. 
Świdnica, tel. 0603/56-54-46
ROBUR, 1990 r., 70 tys. km, diesel, czerwony, izoterma, za
dbany, stan techn. idealny, po remoncie blacharki, po remoncie 
silnika, nowe opony, nowy akumulator, kompl. dokumentacja. 
Trzebnica, tel. 06^3/34-94-88, 0603/40-04-93 
ROMAN, 1989 r. sypialny, • 20.000'żl lub zamienię. Konin, tel. 
063/279-01-15. 0603/19-01-10
SCANIA 113 M, 1989 r., 900 tys. km, turbo, biały, 360 KM. inter
cooler, wysoka kabina, na poduszkach, webasto. centralny za

mek, el. otwierane szyby, blokada mostu, podwozie na resorze, 
po wymianie płynów, olej, stan b. dobry, - 28.500 zł. Kowary, tel. 
075/643-94-44, 0502/55-90-51
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 zl z VAT. Nowa Ruda. tel. 074/872-76-56 /fax, 06021
23-50-72
SCANIA 142 R, 1982 r.. 14000 ccm, V8 turbo 420 KM duża 
kabina, webasto, przystawka mocy, opony 22.5, radioodtwa
rzacz, naczepa Brandys 23.5 tony, lad. 30 europalet plandeka 
celna, kosz, szeroki rozstaw osi, 1966 r., • 28.000 zl lub zamie
nię na VW Polo z lat 1992-93, do 12.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/ 
771-36-79
SCANIA 142, 1984 r., niebieski metalic, ciągnik siodłowy, po 
remoncie silnika, dużą kabina, na poduszkach, -18.000 zl. Zgo
rzelec, tel. 075/775-76-58
SCANIA 143 H, 1990 r., 600 tys. km, 14000 ccm, niebieski. Kpi- 
zestaw, z dźwigiem Loglift 240, przyczepa Gloger, do przewozu 
drewna, stan opon b. dobry, stan b. dobry, <» 119.000 zł ♦ VAT. 
Wrocław, tel. 0603/78-12-71
SEAT INCA, 1996 r., 82 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 1 
rej. 97r, kupiony w Polsce, zarejestrowany, wspomaganie, blo
kada skrzyni biegów, do malowania, - 13.000 zl. Stare Bojano
wo, tel. 065/518-51-87, 0601/55-46-47 
SEAT INCA SDI, 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, biały, wspoma
ganie, centralny zamek, el. otw. szyby, 2 osoby * 600 kg. RO, 
atrakcyjny wygląd, - 18.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24,-61, 
0606/48-30-41 ■ ,  ...
SEAT INCA, 1998 r., 47 tys. kin, 1400' ccm, zielony, metajic, 
kupiony w salonie w Polsce, wsportiaganió kier., RO, centralny 
zamek, alarm * pilot, Mul-T-Lok, -19.800 zł. Leszno, tel. 0609/
24-97-78 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem • AG0209 www.autogielda.com.pl)
SEAT TERRA PICK-UP, 1991 r., 170 tys. km, 1400 ccm, diesel, 
biały, 2 osobowy, • 2.900 zi. Sława, tel. 068/356-60-70 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r„ 100 tys. km, 1289 ccm, ben
zyna, niebieska, ład. 575 kg, inst. gazowa, stan b. dobry, • 15.500 
zl. Oleśnica, tel. 0601/75-21-15'
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
granatowy, - 18.500 zł. Oława, tel. 0605/55-75-62 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 74 tys. km, 1300 ccm, MPI, 
biaiy, immobilizer, RO, stan b. dobry, • 17.000 zl lub zamienię 
na osobowy albo osobowo-dostawczy. Świdnica, tel. 074/
851-47-22
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r, 120 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, biały, bez wypadku, serwisowany, nowe amortyzatory i 
przednie opony, faktura VAT, I właścidel, stan b. dobry, -16.000 
zl. Wrocław, tel. 0605/78-33-65
SKODA FORMAN. 1993 r., 102 tys. km, 1300 ccm, biały, inst. 
gazowa, - 8.000 zł. Wrodaw, tel. 788-87-68, 0601/50-78-27 
SKODA LIAZ 706 RT, 1973 r., 16000 ccm, niebieski, wywrotka, 
po remoncie, stan opon dobry, - 4.000 zl. Chodanów, teł. 076/ 
818-50-04, 0609/35-78-22, 076/818-54-81 
SKODA LIAZ, 1978 r., diesel, niebieski, wywrotka, podwyższo
ny, wywrót na 3 strony, stan dobry, zarejestrowany na 10 ton, 
cena - 3000 zi, ♦ przyczepa sztywna 10 ton - 1500 zł. Jarodn, 
tel. 062/747-64-99
SKODA LIAZ, 1979 r. 3-stronna wywrotka, stan dobry, • 8.000 
zl. Świdnica, tel. 074/851-26-11, 0607/83-54-73'
SKODA LIAZ MTS-24, 1980 r., niebieski, wywrotka, półWegi, 
nowa pompa wtryskowa, w dągłej eksploatacji, - 7.400 zł lub 
zamiana na auto osobowe lub inne. Kamienna Góra, tel. 075/ 
744-74-63, 0602/59-35-51
SKODA UAZ, 1982 r., 100 tys. km, 12000 ccm, żółty, sprawny 
♦ przyczepa, ład. 10 ton - 4 000 zl lub zamienię na Fiata 126p, 
dągnik, wózek widłowy i inne propozycje. Trzdanka, tel. 067/ 
216-56-20, 0600/30-62-90
SKODA LIAZ MTS-24,1982 r., czerwony, nowe opony, wywrót 
na 3 strony, napęd przedni 6x4, nowe akumulatory, półbiegi, 2 
szt., stan idealny, - 12.000 zi lub zamienię na Kamaza 5511. 
Witków, tel. 074/880-30-57, 0604/44-76-71 
SKODA LIAZ MTS-24,1984 r., 12000 ccm wywrotka 3-stronna, 
w dągłej eksploatacji, - 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-86-89 
SKODA UAZ MTS-24, 1986 r. wywrotka, stan dobry, zareje
strowany, • 9.600 zl. Oleśnica, tel. 0601/399-48-65 
SKODA LIAZ MTS-24,1987 r., 40 tys. km. 11940 ccm. niebie
ski, oryg. wywrotka 3-stronna, silnik po remonde kapitalnym, 
kola bezdętkowe, dużo nowych części i zapasowych, stan b. 
dobry, - 10.000 zi. Kudowa Zdrój, tel. 0601/66-31-74 
SKODA LIAZ, 1989 r., diesel, niebieski, skrzyniowy, oplande
kowany + przyczepa skrzyniowa, oplandekowana,- 8.200 zł lub 
zamienię na osobowy. Paczków, tel. 077/431-61-32 
SKODA LIAZ MTU-5,1991 r., zielono-czerwony, lad. 9 ton, po 
remonde kapitalnym, zarejestrowany, ważny przegląd, w dą
głej eksploatacji, - 6.000 zl lub zamienię na Stara wywrotkę. 
Przechód, tei. 077/431-26-54
STAR 066,197Ó r„ zielony, przystosowany do przewozu drze
wa stosowego (metrowego), silnik SW-400, skrzyni biegów i 
kabina Star 200, - 2.500 zl. Kowary, tel. 075/761-31-42 po 
godz. 18
STAR 1142,1988 r., 140 tys. km. 6842 ccm, S-359, szary, skrzy
niowy, oplandekowany, skrzynia ład. euro, wym. 245 x 570 x 
250 cm, 14 europalet, silnik po I szlifie, opony radialne, przed
nia belka po regeneracji, tachograf prod. niemieckiej, • 21.000 
zł. Wołów, tel. 071/389-35-90
STAR 1142,1991 r., czerwony, stan b. dobry, • 24.500 zł. Grod
ków, tei. 077/415-45-40, 0606/42-18-47 :
STAR 1142, 1994 r., 180 tys. km oplandekowany, • 27-000 zł. 
Kościan, tel. 0605/27-50-71
STAR 1142, 1995 r., 6842 ccm, diesel, fioletowy, przegląd do
02.2002 r, • 35.000 zi + VAT. Wrodaw, tel. 357-29-22 wewn. 12 
STAR 200, 1977 r. wywrotka, po remoncie kapitalnym silnika, 
skrzyni biegów i kabiny, stan b. dobry, - 4.800 zł. Legnica, tel. 
076/854-39-71
STAR 200, 1977 r., SW-400, zielony, stan b. dobry,-z HDS i 
przyczepą, - 5.000 zl. Obora, gm. Szklary Górne, tel. 076/ 
842-75-91
STAR 200, 1977 r. ciągnik siodłowy, * naczepa 8-tonowa, w 
ciągłej eksploatacji, • 10.200 zi. Ostrzeszów, tel. 062/730-38-48 
STAR 200, 1977/99 r., zielony, nowa kabina, tachograf, po re
monde kapitalnym silnika, stan techn. b. dobry, - 6.300 zl lub 
zamienię na osobowy. Paczków, tel. 0608/68-16-42 
STAR 200,1979 r., niebieski, .na chodzie*, zarejestrowany, nowe

akumulatory, - 4.000 zl lub .zamienię na osobowy albo busa. 
Olszany, gm. Strzegom, tel. 074/855-71-68
STAR 200, 1979 r., SW-400, biaiy, skrzynia lad. o wym. 
6.00x2.45 m, stan dobry, - 6.000 zl. Wrocław, tel. 071/328-98-45, 
0601/94-54-19
STAR 200, 1980 r., 100 tys. km, 2000 ccńi, biały, • 3.500 zl. 
Ścinawa, tel. 076/843-71-55
STAR 200 C, 1981 r., 750 tys. km, S-359, zielony, dągnik sio
dłowy, naczepa 10 t, oplandekowana, po remoncie silnika, -
5.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-29-77, 0605/55-81 -33 
STAR 200 3W, 1982 r. po remonde, po wymianie kabiny, zare
jestrowany, - 8.000 zl lub zamienię. Jedlina Zdrój, tel. 074h 
885-51-99
STAR 200,1982 r., popielaty, po remonde silnika, po regenera
cji belki przedniej, nowe okładziny hamulcowe, ład. do 6 t, •
5.500 zł. Kazimierz Andrzejczak, 58-250 Pieszyce, ul. Nadbrzeż
na 34/5
STAR 200, 1983 r. oplandekowany, wspomaganie kier., stan 
dobry, - 5.500 zł lub zamienię na przyczepę P-4, 12-tonową, z 
dopłatą. Byczyna, tel. 077/413-43-10 
STAR 200,1983 r., popielaty, wywrót na 3 strony, kpi. nowych 
opon, mało eksploatowany, stan dobry, • 5.000 zi. Wałbrzych, 
tel. 074/847-52-69, 0502/14-92-05 
STAR 200,1983 r., diesel, wiśniowy, wywrotka 2 stronna, wspo
maganie, dl.skrzyni ładunkowej 2,20 x 4,60, kabiha po wymia
nie w 1987 r., stan techniczny dobry, zarejestrowany, garażo
wany, - 10.300 zł. Wądroże, tel. 076/857-45-44 
STAR 200,1983 r., diesel, kolor wiśniowy, wywrotka na 2 stro
ny, dl. skrzyni 4,6 m, wspomaganie, kabina po wymianie w 1987 
r., w dągłej eksploatacji, garażowany, stan dobry, - 9.800 zl. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/857-45-44 
STAR 200, 1983/99 r., SW-400 skrzyniowy, ład. 6 ton, po re
monde w 1999 r., w ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 r.
- 6.000 zł, przyczepa D-633, lad. 6 ton, w dągłej eksploatacji. 
MHicz, tel. 0607/72-31-09
STAR 200,1984 r. chłodnia, - 9.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-22-60, 
0604/13-52-63
STAR 200, 1984 r., diesel, kolor groszkowy, skrzyniowy, nowe 
akumulatory, alum. burty, skrzynia ładunkowa dl. 4.8 m, stan 
dobry, w dągłej eksploatacji, nie wymaga napraw, • 9.000 zl lub 
zamienię na Mercedesa 407, 508, VW LT. Strzegom, tel. 074/
855-09-50
STAR 200,1984 r., zielony, wywrót na 3 strony, - 4.500 zl Wał
brzych, tel. 074/847-87-24
STAR 200,1985 r., 6842 ccm chłodnia, stan dobry, możliwość 
sprzedania oddzielnie, - 6.300 zł. Chrzanów, gm. Pleszew, tel. 
0602/48-13-90
STAR 200, 1985 r. nowa plandeka, po remonde kapitalnym, 
stan b. dobry, • 12.500 zł. Kuczyna, gm. Krobia, teł. 065/57-11-09 
STAR 200,1986 r., zielony, nowe opony, po lakierowaniu, mało 
używany, II właśddel, stan b. dobry, • 11.000 zl. Lubin, tel. 0601/
42-80-30
STAR 200 W, 1986 r., 205 tys. km, 6842 ccm, S-244, czerwony, 
oryg. wywrót 3-stronny, lad. 5 1, dług. skrzyni lad. 3.40 m, zare
jestrowany, techn. sprawny, stan dobry, - 7.500 zi. Tymowa, tel. 
076/843-61-94
STAR 200 3W, 1987 r. po remode silnika, nowe opony i akumu
latory, zalegalizowany tachograf, - 10.000 zi. Jelenia Góra, tel. 
0601/56-65-70
STAR 200 3W, 1987 t.f S-359, pomarańczowy, oryginalna wy
wrotka, krótka, ład. 5 t, - 5.900 zł. Komprachcice, tel. 077/ 
464-62-80 w godz. 18-21
STAR 200,1987 r, 41 tys. km, 6800 ccm, zielony, wspomaga
nie, plandeka, odnowiony lakier* częśd, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-89-16, 0609/45-55-83 
STAR 200,1987 r., 6500 ccm,-zielony, wywrotka 3-stronna, pod
wyższone burty, stan dobry, • 9.600 zl lub zamienię na nieru
chomość (grunt rolny, dom itp.). Wrocław, teJ. 0501/78-29-50 
STAR 200 F, 1988 r., 420 tys. km, S-359, demnozielony, skrzy
niowy, izoterma, - 4.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-29-77,. 
0605/55-81-33,
STAR 200, 1988 r., 125 tys. km, 6850 ccm, diesel, czerwony, 
izoterma, wspomaganie kierownicy, tachograf, po remonde,. 
dużo nowych części, - 7.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/ 
644-21-19, 0502/60-89-44
STAR 200,1988 r., jasnoszary, izoterma, wspomaganie, tacho
graf, -  10.000 2} lub zamienię. Krzyż Wlkp., tel. 067/256-44-07 j 
STAR 200,1988 r;, 45 tys. km, stalowy, skrzyniowy, - 6.200 zł. 
Pokój, tel. 077/469-80-24
STAR 200 SKŁADAK, 1988 r., 6000 ccm, SW-400 izoterma, 
kabina nowego typu, stan dobry, • 5.800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-43-20 po godz. 18, 0606/82-01-22 
STAR 200,1988 r., diesel, zielony, wywrót na 3 strony, podwyż
szane burty, po remoncie kapitalnym silnika, przegląd do
02.2002 r., w dągłej eksploatacji * 2 nowe opony, - 7.500 zi. 
Wałbrzych, teł. 074/841-85-69 *
STAR 200,1988 r., 122 tys. km, niebieski, stan b. dobry, w eks
ploatacji, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-57-30 
STAR 200,1988 r., diesel, - 9.000 zi. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
STAR 200 A, 1989 r., diesel, niebieski, skrzyniowy, plandeka, 
wspomaganie, oryginalny, nie składak, w ciągłej eksploatacji, -
5.000 zl. Świebodzice, tel. 074/854-48-61 do godz.14, 0605/
72-77-62
STAR 200,1990 r. silnik Leyland, skrzynia lad. ♦ wywrót, - 9.500 
zl. Proszków, gm. środa Śląska, tel. 0608/22-27-08 
STAR 200,1994 r, 6842 ccm, zielony, składak, wspomaganie

Odlewnia Żeliwa w Tułowicach Małych (woj. opolskie) 
oferuje do sprzedaży wysokiej jakości:

- włazy kanałowe i wpusty ściekowe w klasach A  15 do D 400
- żeliwne ramy i oprawy do telekomunikacyjnych i ciepłowni
czych studni kablowych
- żeliwne mufy kablowe do kabli energetycznych i telekomuni
kacyjnych
- wykonujemy również odlewy rolek holowniczych dla okrętow- 
nictwa i różne odlewy na życzenie klienta

ZAWSZE NA CZAS, SOLIDNIE, TANIO
Ponadto sprzedamy (ceny do negocjacji):

1. Samochód skrzyniowy Kamaz 5320 1981
2. Przyczepa D-83 1981
3. Nysa towos 1989
4. Nysa towos 1988
5. Żuraw samochodowy ŻS-4 1977
6. Star W 200 (wywrotka) 1981
7. Żuk A  11B 1988

tel. 077/460-05*41 (-42), fax 460-01-60 
e-mail: info@ekopol-opolski.pl4  www.ekopol-opolski.pl

“Ekopol Opolski" sp. z 0.0. opoi2435
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kierownicy, tachograf, skrzynia lad. 5.65 x 2.20 m, stan dobry, -
6.000 .zł lob zamienię na Poloneza TRjęka  ̂Cho)hóiiŁj.eŁ 
818r60-42 po godz. t9  . W . £
STAR 200,1995 r., 55 tys. kVn, diesel, Celony skła3ak, skrzy
nia przedłużona, wspomaganie, szyberdach, RO, ważny prze
gląd i legalizacja tachografu, stan b. dobry, • 12.500 zi. Trzebni
ca. tel. 071/312-06-23
STAR 244,1980 r. zestaw do przewozu dłużycy leśnej, po re
moncie silnika, po wymianie kabiny1 w 1998 r., opony b. dobre, 
waiy pędne (przedni i tylny) wzmocnione, nowe resory, gotowy 
do pracy • 14.000 zł albo sam samochód bez osprzętu lub sam 
osprzęt. Brzeg, tel. 0771411-18-89 po godz. 18, 0603/96-06^23 
STAR 244,1986 r., zielony, zestaw przystosowany do pftewó- 
zu drewna dłużycowego, nowe opony, wspomaganie, silnik po 
wymianie, nowy układ wydechowy założony w 1997 r, -11.000 
zł. Kowary, tel. 075/761-31-42 po godz. 18 
STAR 266 AB, 1976 r., 6230 ccm. diesel, ciemnozielony^ ze
staw do przewozu drewna dłużycowego, eksploatowany ną ńi- -• 
zinach, w ciągłej eksploatacji '  7 000 zl lub. zamienię na,po
jazd asenizacyjny. Wróć la a . tei. 342-21-28, 352-41-78 
STAR 266,1980 r.. 43 tys. km przystosowany do przewozu drew
na (papierówki), - 10.000 zl. Brąszewice, woj! łódzkie, tel. 043/ 
821-15-05, 0608/85-31-00
STAR 28, 1972r., 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 intemecie pod numerem • AG0213 www.autogiel- 
da.com.pl) \
STAR 28,1974 r. wywrotka-3-strpnna, po remoncie blacharki i ' 
lakierowaniu, nowy akumulator, przegląd do 09.2001 r, - 2.400 - 
zł. Dobkowiće; gm. Kobierzyce, tel. 071/311-83 9̂4 
STAR 28,1975 r„ niebieski, skrzyniowy, składak, silnik i skrzy
nia Star 200, most od Autosana, opłandekowany (2. silnik Star 
200 - 2000 zl), • 4.000 zi lub zamienię na osobowy. Żagań, tel. 
0605/07-26-32
STAR 28, T976 r. skrzynia, 3-stronhy wywrót, po remoncie silni
ka i kipra, brak OC i przeglądu, • 4.500 zl. Dzierżoniów, tel. 0608/
22-82-60
STAR 28, 1977 r., 215 tys. km, czerwony, HDS, stan b. dobry, 
nowe opony, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 0501/28-61-35 
STAR 28,1978 r.,-1.500 zł. Niechlów, tel. 065/543-52-44,06.04/ 
82-22-40
STAR 28,1978 r., SW-400 nowe opony, do wywozu kontenerów 
na śmieci i gruz, stan dobry, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/
359-32-21.0501/92-93-04
STAR 28,1979 r. wysoka kabina, krótkie drzwi, skrzyniowy, sil
nik Leyłand, nie wymaga tachometru, • 5.000 zl. Zgorzelec, teł. 
0602/75-78-54
STAR 28 ZM-7,1985 r., 73 tys. km, 6230 ccm, diesel, zielony, 
skrzyniowy, stan tech. dobry, • 3.000 zl. Lwówek śląski, tel. 075/ 
782-37-39
STAR 28,1988 r„ diesel, żółty, wywrotka na 1 stronę,1 kabina i 
podzespoły ze Stara 200, zarejestrowany do 05.2002 r., niski, •
9.000 zl Tub zamienię na Stara 244 z dopłatą. Bolesławiec, tel. 
075/664-90-99, 0502/84-30-95
STAR 28, 1999 r. po odbudowie w 1999 r., na podzespołach 
Mercedesa 813, wywrót'na 3 strony, atrakc. wygląd, - 15,000 zl. 
Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
STAR29 A, 1977 r., diesel skrzyniowy, stan b. dobry, • 3.500 zł 
lub zamienię. Mojesz, woj. jeleniogórskie, teł. 0502/67-28-28 
STAR 29,1978 r„ żółty, skrzyniowy, mało eksploatowany. Mo- 
krzeszów, tel. 074/850-87-25
STAR 29 FURGON, 1981 r. skrzyniowy. -1.000 zl, Wrocław, tel. 
0601/89r 29-34
STAR 29,1983 r., SW-400 silnik z 1993 r., wszystkie podzespo
ły Stara 200, wspomaganie kierownicy, • 4.500 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/373-70-46, 0601/79-78-43 
STAR 660,1975 r., benzyna mało używany, opony nowe, - 3.500 
zł lub zamienię na ciągnik, do małego remontu. Dzierżoniów, 
tel. 074/830-17-38
STAR 660,1978 r., • 7.000 zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
STAR 742,1993 r. nowe opony i akumulatory, ładowność 3.5t, 
opłandekowany, aluminiowe burty, stan techniczny b. dobry, -
21.500 zł lub zamienię na busa osobowego diesla. Platerówka 
k. Lubania, tel. 075/722-16-89, 0604/38-79-27 
STAR 742,1995 r., 200 tys. km, niebieski, silnik andoria turbo, 
skrzyniowy, krótki, hak, owiewka, tacho, stan idealny, • 25.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/771-96-68 
STAR 742 L, 1996 r. zamknięcie celne, koncesja na przewozy 
międzynarodowe, stan b. dobry, zapewniam pracę, - 32.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-73-00, 0605/10-57-28 
STAR 742,1997 r., 120 tys. km, diesel Andoria, biały, kontener 
izoterma, 5.5 x 2.2 x 2.0 m, z windą samozaladowczą, ładow
ność 2900 kg, serwisowany, pełna dokumentacja, bez wypad
ku, stan b. dobry, - 49.000 zl. Wrocław, tel. 071/355-43-45 
STEYR1491 3W, 1986 r., 11100 ccm, turbo opony bezdętkowe, 
stan dobry, • 26.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-29-60 
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, - 
2.550 zl. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
SUZUKI CARRY, 1988 r., 23 tys. km, 800 ccm, czerwony, oszklo
ny, 4-osobowy, lad. 600 kg, po remoncie silnika, zarejestrowa
ny, ubezpieczony, stan techn; b. dobry, • 4.700 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-58-23
TARPAN, 1978 r. po remoncie blacharki, - 1.500 zł lub zamie
nię na Rata 126p. Wrocław, tel. 071/321-48-75 
TARPAN 237 S, 1986 r., 1500 ccm 3-osobowy, skrzyniowy, 
opłandekowany, po lakierowaniu, zarejestrowany do 03.2002 
r., nowe opony, w dobrym stanie, * 1.500 zł lub zamienię na 
samochód osobowy. Głubczyce, teł. 077/485-96-02 po godz. 17 
TARPAN 239,1987 r., czerwony, silnik Perkins P69479P, 3-oso
bowy, kpi. nowych opon, nowe burty, druga kabina na wymianę,
- 2.500 zl. Idzików, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-01-37 
TARPAN 237,1990 r., 2120 ccm, niebieski, po remoncie kapi
talnym blacharki, inst. gazowa, przegląd do 05.2002 r., dodat
kowa nadbudówka plastikowa i silnik (2 szt.), skrzynia, zawie
szenia przednie, most i inne, - 3.000 zl. Kłodzko, tel. 074/
867-87-71, 0608/82-13-80 do godz. 15 
TARPAN FURGON 237 ST, 1991 r., 1600 ccm, zielony, 6-oso- 
bowy, plastykowa nadbudowa, 5-biegowy, stan silnika b. dobry, 
ładowność • 750 kg, 2 nowe opony, RM, zarejeśtrowany, w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry, - 3.600 zi. Wiesława Goliczew- 
ska, 59-706 Wierzbowa, gm. Gromadka, ul. Nr 69, tel. 076/ 
721-96-60
O  TATRA, 1986 r. w ciągłej eksploatacji, skrzynia 

ładunkowa i siln ik po remoncie, stan dobry, •
43.000 zł ♦ VAT. Lubin, tel. 076/847-11-93 
84017601

TATRA 148 S3 ,1979 r., • 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/384-90-28, 
0602/62-83-11
TATRA 813,1980 r. 4-osiowy, z podwójną kabiną, skrzyniowy -
22.000 zl. Legnica, tel. 076/862-53-10, 0603/11-14-58 
TATRA 815,1987 r. UDS, obrotowa łyżka i do skarpowania, te
leskop, odbiór z Czech, stan b. dobry, • 45.000 zl. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-09-36
TATRA 815. S3 ,1987 r., 16000 ccm, czerwona, wywrotka, nowe 
resory tylne, siłownik kipra, opony 60%, nowe sprzęgło, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, tachograf po legalizacji, - 37.000. 
zł lub zamienię na osobowy albo bus Wrocław, tel. 363-43-89, 
0602/40-79-65
TATRA 815,1989 r. do przewozu dłużycy, - 50.000 zł. Wójcice, 
gm. Jelcz-Laskowice, tel. 07.1/318-64-76 :
TATRA 81SS3, '1990 r„ li) tys. km,. czerwony, wywrót 3-stron- 
ny, 171, po remoncie kapit. silnika w 1996 r, - 46.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-23-12 do godz.16, 0601/56-08-57 
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, 
hydraulika, ana balonach", - 18.000 zł f  VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11
TATRA 815 2 S3 ,1991 r. wywrotka, • 57.000 zł. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/818-74-00, 0602/30-50-52 
TATRA 815,1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, klimaty
zacja, webasto, stan opon dobry, - 32.000 zł * VAT. Ratno Dol
ne, tel. 0603/71-67-11
TOYOTA HIACE, 1979 r., 1500 ccm, diesel, niebieski, techn. 
sprawny, bez rdzy. • 3.800 zł lub zamiana na inny może być do 
remontu blacharki lub siln. Głuszyca, tel. 074/845-68-73 wie
czorem, 0606/50-60-94
TOYOTA HIACE, 1992 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, lad. 1.200 
kg, wspomaganie, 3 miejsca, • 13.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-36-11
TOYOTA HIACE, 1992 r., 2400 ccm, diesel kabina 3-osobowa, 
ładowność 1200 kg, centralny zamek, wspomaganie, stan do
bry, • 15.500 zi. Oława, tel. 071/313-95-85 
TOYOTA HIACE BUS, 1994 r., 136 tys. km. 2446 ccm, diesel, 
biały, 3 osoby, lad. 1.1 tony, w kraju od 1.5 roku, bez wypadku, 
opony po wymianie, stan b. dobry, • 28.500 zl. Wschowa, tel. 
065/549-27-21, 0603/05-84-63

TOYOTA HIACE, 199S/97 r., 78 tys.krp, 2400 ęqm, diesel, zte-. 
'ijir^kupfony w1ftTorrie,5erwisbw&ny.hak. firmowe radio, 8-oso- i  
bowy, stan idealny,,- 32-000 źł. Chojnów, tei-:.076/818-79-06 
-TOYOTA HILUX, 1999 r., 24 tys. km, 2400 cćifo, turbo D, zielo
ny, 4WD, 2 poduszki pow., 4-drzwiowy, 5-osobowy, zarejestro
wany jako ciężarowy, - 56.000 zl lub zamienię na osobowy. 
Wrocław, tel. 071/787-49-49, 0603/99-99-29 
TOYOTA LITEACE, 1984 r., 4 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, insi. gazował po remoncie kapitalnym silnika, nowa tapi
cerka, ekonomiczny, tad. 800 kg lub 8 osób, przegląd do 02.2002 
r.; zarejeśtrowany, w ciągłej eksploatacji, nie wymaga napraw, - 
4:200 zł łub zamienię. Wałbrzych,'tel. 074/842-35-22 
TOYOTA LITEACE BUS, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy, 
hak, stan techn. b. dobry, po przeglądzie, - 6.200 zł. Wrocław, , 
tel. 071/343-51-05
O  TURBO DAILY CLASSIC IVECO 49-12,1994 r., 90 

tys. km, 2800 ccm, TDi, niebieski, bus, max dłu
gi, 6-osobowy, stan idealny, - 38.000 zł., tel. 071/ 
318-30-86,0601/58-24-14 84017281

VOLVO F12,1980 r., czerwony, ciągnik siodłowy, 2-osiowy, duża 
kabina, webasto, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 15.000 zł 
(zwolniony z YAT-u). Wrocław, tel. 071/357-03-52,0601/71-51-65 
VOLVO F12, 1986 r., 12000 ccm, granatowy metalic, ciągnik 
siodłowy, hydraulika, klimatyzacja, nowe opony, 2 łóżka, spo
ilery, w ciągłej eksploatacji, - 23.000 zł. Złotoryja, tel. 076/
878-10-43. 0605/85-58-50 .
YOLYO FH12,1994 r.,'granatowy, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, krimatyzać â, Webasto, elektryka, stan b. dobry, - 68.000 
zł. WrOcław. lel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71.. - 
VW BUS,r1973 r. .ogórek", sprawny, stan dobry, • 2.500 zł. Ra- ! 
dwanice k. Wrocławia, tel. 071/311*73-25 
VW BUS 23 FURGON, 1976 r., żółtozielony, stan dobry, - 2.850 
zł. Legnica, teł. 0601/77-98-81
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, zielony, .ogórek’ , po remoncie 
kapitalnym, atrakcyjny wygląd, lad. 800 kg, 3-osobowy, oszklo
ny, RO, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, • 5.000 zi. Wro
cław, tel. 071/353-50-74
VW BUS, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, .ogórek*, 9-oso
bowy lub 3 osoby ♦ 1 tona, stan dobry, - 2.800 zl. Wilkowice, tel. 
0603/10-60-12
VW CADDY, 1996 r., 1900 ccm, SDi, srebrny metalic, kpi. doku
mentacja, sprowadzony w całości, wspomaganie, immobilizer, 
poduszka pow., I właściciel, • 21.000 zl. Wrocław, tel. 0601/
82-22-20
VW CADDY. 1997 r., 1900 ccm. SDi, biały, blaszak, 2-osobowy, 
zarejestrowany jako ciężarowy, wspomaganie kier., immobili
zer, hak, • 22.800 zl lub zamienię na inny, diesel, osobowy lub 
dostawczy. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
VW CADDY, 1998 r., 67 tys. km, 1900 ccm, SDI, czerwony, bla
szak, 2 poduszki pow., wspomaganie, reg. kierownica, immobi
lizer, RO, • 25.000 zi. Dzierżoniów, tel. 074/836-63-95 wieczo
rem, 0601/58-34-68 '
VW CADDY, 1998/99'r., 30 tys'. km; 1900 cćm, SDI, czerwony, 
blaszak, poduszki pów., el. otw. szyby, ABS, RO, - 25.000 zl. 
Zielona Góra, tet. 0600/54-93-56 
VW LT 28,1980 r ,.2400 ccm, diesel, zielony, po remoncie kapi-' 
talnym silnika i zawieszenia w 2000 r., kontener, wym. 3.60 x 
2.Ó. x'1.8 m, stan dobry,.- 8.000 zl. Gostyń, tel. 0601/75-69-68 
VW LT 28, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, po remoncie, 
stan b. dobry, skrzyniowy, dl. 3.8 m, szer. 2 m, wys. 2.2 m, oplan- 
dekowany, owiewka, ekonomiczny, przegląd do 03.2002 r., za
rejestrowany na kat. B prawa jazdy, • 6.200 zl. Kraszów, gm. 
Międzybórz. teL 0503/38-28-78, 0609/53-42-88 
VW LT 28.1980 r., 2400 ccm, diesel, kolor platynowy metalic, 
nowe opony, nowy akumulator, po remoncie kapitalnym, • 7.500. 
zl lub' zamienię na osobowy. Strzelin, tel. 071/796-22-54 
VW LT 28,1980 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, blaszak po na
prawie blacharki, zawieszenia, hamulców, wymianie resorów, •
7.200 zl lub zamienię na Poloneza Trucka. Wałbrzych, tel. 074/ 
847-32-28, 0601/22-32-53
VW LT 28,1980 r, 350 tys. km, 2000 ccm, benzyna ♦ gaz, żół
ty, zarejestrowany, przegląd do 06.2002 r., w ciągłej eksploata
cji. - 4.900 Zł. Wrocław, tel. 364-52-03, 0605/57-28-43 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna eł. reguł, reflektory, do 
kapitalnego remontu, - 2.700 zl. Zielona Góra, tel. 068/
360-62-97, 0602/83-81-67
VW LT 28,1985 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, niski, inst. ga
zowa, • 4.500 zl. Chorzów, tel. 0607/25-21-53 - 
VW LT 28,1987 rM 70 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 9 osobo
wy, z możliwością rejestracji na 15 osób, max podwyższony, 
przedłużony, tapicerowany, hak, RO, stan bardzo dobry, -16.100 
zl. Ośno, tel. 0608/46-45-80. woj. wrocławskie 
VW LT 28 MAXI, 1992 r., 93 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
RM, alarm, blokada zapłonu, el. reguł, reflektory, po remoncie 
zawieszenia, dużo nowych części, stan b. dobry, • 18.600 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/714-14-71, 0603/74-72-86 
VW LT 28,1993 r., 201 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, maxi, 
wspomaganie, RM, hak, blaszak, 4 nowe opony, kompletna 
dokumentacja, stan b. dobry, • 23.000 zl. Wrocław, tel. 0605/
22-85-55
VW LT 28, 1993 r., 190 tys. km, 2400 ccm. diesel, biały, stan 
dobry, • 26.000 zl lub zamienię na mniejszy dostawczy (możl. 
wyst. fakt. VAT). Wałbrzych, tel. 0604/48-20-18 
VW LT 28,1993 r., 2400 ccm, diesel, biały, podwyższony, przed
łużony, hak, wspomaganie, kompletna dokumentacja, • 16.200 
zl. Wrocław, tel. 0605/93-06-69 
VW LT 28 MAXI, 1994 r.. 200 tys. km, 2400 ccm. turbo D. popie
laty, bez wypadku, - 26.000 zl (możl. wyst. faktury VAT). Wro
cław, tel. 0601/70-96-43
VW LT 28 MAXI FURGON, 1994 r., 235 tys. km, 2400 ccm. tur
bo D. biały, ściana celna, alarm, hak, wspomaganie kierownicy, 
serwisowany, I właściciel w kraju, udokumentowany przebieg, 
faktura VAT, • 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-92-22. 0601/
47-38-90
VW LT 28.1998 r., 46 tys. km, 2500 ccm, SDI, pomarańczowy, 
podwójna kabina, skrzynia ład. + plandeka, nowy model, stan 
b. dobry, faktura VAT, - 53.000 zł. Prochowice, teł. 076/858-41-58 
VW LT 31,1976 r., 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna ♦ gaz, nie
bieski, skrzyniowy, podwyższony, owiewka na dachu, haloge
ny, plandeka celna, webasto, po remoncie silnika i skrzyni bie
gów, stan b. dobry, • 6.500 zl łub zamienię na osobowy. Wro
cław, tel. 0601/76-64-36
VW LT 31,1988 r., 280 tys. km, 2400 ccm, diesel, bordowy, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, hak, RO, głośniki,
3-osóbowy, * 13.500-zl. Mirków, tei. 071/315-28-54 wieczorem 
VW LT 31,1992 r̂  2400t$m. turbo D 9-osobowy, winda, - 23.000 
zł. Bogatynia, tel. 0608/07-15-73 
VW LT 31. 1995 t, 135 tys.- km, 2400 ccm; diesel, bordowy, • 
niski, krótki, wspomaganie, serwisowany, pół roku w kraju, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 25.000 zł + VATod faktury. Bystrzyca 
Kłodzka, tet 074/811-01-08. 0607/35 4̂1-09 
VW LT 31, 1995 r., 225 tys. kni, 2400 ccm, biały, przedłużony, 
niski, wspomaganie, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, 2 lata w kraju, I właściciel, • 23.000 zł. Prusice, teł. 071/ 
312*3-52
VW LT 35 ,1990 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, maks. przed
łużony i podwyższony, mało używany, bez wypadku, przegląd 
do 05.2002 r, - 6.300 zł lub zamienię na osobowy, może być 
uszkodzony. Bolesławiec, tel. 0600/85-18-36, 0600/85-18-25 
O  VW LT 35,1995 r., 1 tys. km, 2400 ccm, diesel, 

kolor wiśniowy, bliźniacze koła, stan b. dobry, po
dwójna kabina, skrzynia o ład. 1500 kg, w kraju 
od 2 dni, - 29.500 zł + VAT. Chojnów, tel. 0606/ 
78-08-04 84017081

VW LT 3 5 ,1995 r., 220 tys km, 2400 ccm, TDi, biały, sprowa
dzony w całości rok temu, I właściciel w kraju, - 285.000 zł. 
Prusice, tel. 071/312-61-73
VW LT 35 TDI, 1996 r., 300 tys. km, 2500 ccm, biały, wspoma
ganie, ABS, ABD, średnlo-długi, wysoki, blaszak, • 40.000 zł. 
Lubin, tel. 0603/64-64-14
VW LT 35, 1997 r., 120 tys. km, 2500 ccm, TDł; zielony, bla
szak, 3-osobowy, ładowność 1.51, - 46.000 zl lub zamienię na. 
osobowy.., tel. 0608/27-01-38
VW LT 35 MAXt, 1997 r . 203 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 
wspomaganie, ład. 1460 kg * 3 osoby, > 48.000 zl (netto) + VAT 
od faktury. Kalisz, tel. 062/767-30-59 wieczorem, 0602/11-25-78 
VW LT 35,1997 r., 2500 ccm, turbo D, biały, podwyższony, przed
łużony, ład. 1.400 kg, 2 miejsca, hak, ABS, EDB, poduszka pow., 
centralny zamek, w kraju od 04.2001 r., bez wypadku, po prze
biegu 130.000 km wymieniony silnik, bez faktury - 43.000 zl, z 
fakturą VAT - 37.000 zl netto. Wrodaw, tel. 0602/15-51-03 
VW LT 35,1998 r., 108 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 3-osobo
wy, podwyższony, przedłużony, bez wypadku, do sprowadze
nia z Niemiec, • 39.600 zl. Legnica, tel. 0607/35-47-11 
VW LT 35,1998 r., 95 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały. • 54.500 zł. 
Oława. tel. 071/313-38-80, 0601/53-99-68

VW LT 35 BUS, 199.9 r., 28 tys. km, J2$0Q ccm, biały, TDI, bla
szak, klimatyzacja, ei. Otw. szyby, centralny zamek, reg. fotel 
kierowcy, stan b. dobry, do sprowadzenia z Francji ♦ do, - 42.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/840-10-88 
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 częśd, na pra
wo jazdy kat. C, lad. 2650 kg, • 16.000 zl. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/07-33-58
VW LT 45,1993 r., 198 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, skrzy
niowy, opłandekowany, wym. skrzyni 4x2x2 m, wspomaganie, 
zarejestrowany na kat. B prawa jazdy, stan idealny, • 28.500 zl 
♦ VAT (możliwe raty przez komis). Dzierżoniów, tel. 0604/ 
50-67-17
VW LT 55,1990 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel podwójna kabi
na, 6-osobowy, skrzyniowy, bliźniacze kola, stan idealny - 7.000 
DEM. Legnica, tet. 0603/53-26-42 
VW LT 55,1995 r., 148 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, skrzy
niowy, opłandekowany, klapa hydrauliczna, bez wypadku, spro
wadzony w całości, I właściciel w kraju, książka serwisowa, 
kompl. dokumentacja, zarejestrowany na kat. B prawa jazdy, -
48.500 zl (możliwe raty lub leasing). Dzierżoniów, tel. 0604/ 
50-67-17 .
VW LT 55,1995 r., 180 tys. km, 2400 ccm, TD, czerwony, kon
tener z windą samozaladowczą, ładowność 3 1, bliźniacze koła, 
serwisowany, pełna dokumentacją, książka serwisowa, stan 
dobry, • 50.000 zl * VAT (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, teł. 
071/359-31-00
VW TRANSPORTER LT, 1979 r. sprowadzony w całośd, wyso
ki dach, silnik 6-cylindrowy do remontu ♦ częśd zapasowe, -
4.900 zł. Rzepin, tel. 095/759-69-78
VW TRANSPORTER, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, oszklony, 
aluminiowa podłoga, ważny przegląd i OC, liczba miejsc 3*5 
lub 1300 kg, stan techn. dobry, do poprawek lakierniczych, -
3.500 zl. Nysa, tel. 0602/29-59-20
VW TRANSPORTER T2,1980 r„ 1600 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, przegląd do 04.2002 r., osobowo-towarowy, 6 osób ♦ ła
dunek, silnik od Golfa II (chłodzony cieczą), • 6.000 zł. Strzelin, 
tel. 0503/05-05-48
VW TRANSPORTER T2 ,1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, instal. gazowa, silnik chłodzony powietrzem, techn. spraw
ny, beż rdzy, częśd, • 5.300 zł. Wołów, tel. 071/389-20-55 po 
18, 0503/54-43-35
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, po 
remonde blacharki i silnika, oszklony, • 9.200 zl lub zamienię 
na większy. Ziębików 18, gm. Lubsko, tei. 0602/62-04-05 
VW TRANSPORTER T2, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 
osobowo-towarowy, przeszklony, • 6.500 zl. Leszno, tel. 065/ 
527-00-54
VW TRANSPORTER BUS, 1981 r., 1600 ccm, biały, • 4.500 zl. 
Sobótka, tel. 071/390-35-10, 0606/30-67-34 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 9-oso
bowy, oszklony, silnik rzędowy VW Passata, radioodtwarzacz, 
fotele z autobusu, stan b. dobry, • 6.500 z l  Wińsko, tel. 071/
389-84-33 po godz. 15, 0600/54-05-23 
VW TRANSPORTER 251, 1981 r., 2000 ccm, boxer, brązowy, 
stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, • 4.300 zl. Wrodaw, 
tel. 071/322-25-28, 0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER T2 ,1982 r., 1600 ccm, diesel, wrzosowy, 
przeszklony, 9 miejsc siedzących ♦ 900 kg, alarm, stan silnika 
b. dobry, stan blacharki dobry, - 8.500 zł łub zamienię. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0602/70-67-23 
VW TRANSPORTER, 1982 r., 2000 ccm, niebieski, 9-osobowy 
lub 970 kg ład, - 4.900 zl lub zamiana na osobowy. Kalisz, tel. 
062/761-45-14, 0604/80-70-60
VW TRANSPORTER T2,1982/92 r.. 1600 ccm, Boxer, granato
wy, 3-osobowy, blaszak, po remonde silnika, ♦ drugi na częśd, 
rachunki, stan techn. i blacharki dobry, kompletna dokumenta
cja, • 4.300 zl lub zamienię. Namysłów, tel. 077/410-31-62 
VW TRANSPORTER. 1983 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
demnopopiełaty, blaszak, - 6.700 zł. Nowa Sól, tel. 068/
356-26-26
VW TRANSPORTER FURGON, 1983 r., 1600 ccm, diesel, bia* 
ły. 30 tys. km po remonde silnika, nowy rozrusznik z przekład
nią planetarną, kpi. opon zimowych, • 6.500 z ł , możliwe raty 
przez komis. Zieiona Góra, teł. 068/321-12-99 
VW TRANSPORTER. 1984 r., 170 tys. km. 1600 ccm, diesel, 
siwy, blaszak, stan b. dobry, - 7.700 zl. Nowa Sól, tel. 068/
356-42-28
VW TRANSPORTER CARAVELLE T2,1985 r., 140 tys. km, 1600 
ccm, diesel, brązowy, po remoncie silnika, 7-osobowy, faktura 
VAT, - 9.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, teł. 074/817-32-68 
VW TRANSPORTER, 1986 r., 135 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
niebieski, 6-osobowy ♦ 1 tona, bagażnik daohowy, oszklony, 
stan b. dobry, - 8.000 zl lub zamienię na osobowy. Jelenia Góra, 
tel. 075/753-36-64
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1986/87 r, 1600 ccm, die
sel, bordowy, 8-osobowy, oszklony, wytapicerowane wnętrze, 
podwójne ogrzewanie, po remoncie silnika i blacharki, ciemne 
szyby, hak, zadbany, stan b. dobry, - 13.500 zł. Legnica, tei. 
076/855-03-85, 0603/46-41-45
VW TRANSPORTER, 1987 r.. 64 tys. km. 1600 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy, 9-osobowy minibus, blaszak, hak, oszklony, 
alarm, 5-biegowy, podwójne ogrzewanie, lub zamienię na kom
bi diesla lub Citroena C-15, Forda Couriera 5-osobowego, -
11.500 zł. Legnica, tel. 076/855-23-64
VW TRANSPORTER T 2 ,1987 r , 198 tys. km, 1600 ccm, die
sel, biały, oszklony, 8-osobowy, dużo nowych częśd, do ma
łych poprawek lakierniczych, kompletna dokumentacja, - 6.500 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-88, 0604/72-13-43 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm. turbo D, 
biały, blaszak, 3 osoby ♦ 960 kg, hak, I wtaśddel, - 12.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/338-42-48
VW TRANSPORTER, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
zielony, zadbany, stan silnika i blacharki idealny, • 13.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-65-23, 090/39-96-60 
O  VW TRANSPORTER T3 BUS, 1990 r., 1600 ccm, 

turbo D, zielony, oszklony, 8-osobowy, 5-biego- 
wy, bez wypadku, - 13.800 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025801

VW TRANSPORTER T4. 1990/91 r.. 119 tys> km, 1900 ccm, 
diesel, bordowy, nowe opony, • 27.000 zł. Oława, tel. 071/
313-02-16
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel, biały. 9-oso- 
bowy, - 19.800 zl. Częstochowa, tel. 034/359-66-34 
VW TRANSPORTER T4 ,1991 r., 220 tys. km, 2400 ccm. die
sel, pomarańczowy, blaszak, z szybą w tylnej klapie, sprowa
dzony w całości, 6-osobowy, 5-biegowy, wspomaganie kierow
nicy, białe kierunkowskazy, nowy akumulator, odcięde zapło
nu, stan b. dobry, • 22.500 zl. Gniechowice, tel. 071/316-98-21 
VW TRANSPORTER T4 ,1991 r., 157 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, zielony, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie kier., hak, 
demne szyby, stan idealny, - 20.000 zł lub zamienię na osobo
wy, tańszy. Lubin, teł. 0605/40-26-64 
VW TRANSPORTER T4 ,1991 r., 170 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, oszklony, 9-osobowy, alarm, stan b. dobry, • 25.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-25-40 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, turkusowy, inst. gazowa, 7-osobowy, stan b. dobry, -
22.900 zl. Wrocław, teł. 387-13-75, 0606/77-92-47
VWTRANSPORTER BUST4,1992 r., 2400 ccm, diesel, turku
sowy, Ś-osobowy, b. ładne alum. felgi, orurowany przód, radio, 
b. atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, zadbany, - 30.500 zl. Wro
daw, tel. 071/349-27-83, 0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4 ,1992 r., 160 tys. km, 2400 ccm. die
se l' czerwony, MULTIVAN, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
immobilizer, hak, RM, atermiczne szyby, rozkl. kanapa, zadba
ny, garażowany, - 32.000 zł. Henryków, gm. Ziębice, tel. 074/ 
810-50-23
VW TRANSPORTER T4 ,1992 r., 204 tys. km, 2400 ccm, die
sel, bordowy, przedłużony, przeszklony, I właściciel, wspoma
ganie, pełna dokumentacja, • 26.000 zf. Kalisz, tel. 062/ 
762-13-87, 0604/59-43-90
VW TRANSPORTER. 1992 r., 165 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, wspomaganie, blaszak, bez wypadku, I wła
ściciel w kraju, hak, kompletna dokumentacja, • 23.800 zl. Nysa, 
tel. 0602/17-17-56
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r., 181 tys. km, 2400 ccm, die
sel, bordowy, wspomaganie kierownicy, ład. 990 kg, 3-osobo- 
wy, blaszak, el. reguł, reflektory, RO, boczne drzwi rozsuwane, 
stan b. dobry, • 26.500 zl lub zamienię na tańszy samochód. 
Wałidrogi, tel. 077/464-46-05
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, webasto, wspomaganie, radio, hak, 
alarm, oszklony, zarejestrowany jako uniwersalny 9 osób łub 
1155 kg, - 29.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-22,0604/61-86-35 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 230 tys. km, 1900 ccm, tuibo

D, niebieski metalic, oszklony bus, 9-osobowy, hak. RO, za
bezpieczenia, -  27.000 zl (w tym VAT). Bolesławiec, tel. 075/ 
732-24-49
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 180 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski, 5-osobowy, oszklony do połowy, stan b. dobry,
• 22.000 zl lub zamienię na osobowy, możliwa dopłata do 10.000 
zl. Oława. tel. 071/313-43-82, 0602/89-21-99 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel, biały, 3-oso- 
bowy, serwisowany, stan dobry, • 24.000 zł lub zamienię. Wro
daw, tel. 0604/71-06-24
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 1900 ccm, diesel, biały, alarm,
5-osobowy, wspomaganie, halogeny, opony zimowe, el. regui. 
reflektory, el. reg. lusterka, RO, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
96-54-95
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1993 r„ 144 tys. km. 2400 
ccm, diesel, biały, pełna dokumentacja, pełne wyposażenie elek
tryczne, oryginalny Multivan, zarejestrowany na 7 osób, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, • 35.700 zl lub zamienię na 
inny, najlepiej kombi. Zgorzelec, tel. 0601/86-08-24 
VW TRANSPORTER MULTl\/AN T4 BUS, 1994 r., 148 tys. km, 
2400 ccm, diesel, zielony metajic, RO, 5-biegowy, bląszak, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. reg. lusterka, alarm, I 
właśddel, kpi. dokumentacja, sprowadzony z Niemiec, nie eks
ploatowany w kraju, rozkl. kanapa, lodówka, 6-osobowy, stolik, 
halogeny, bagażnik na rower ♦ czarne folie, - 45.000 zł. Lubań, 
tel. 075/722-44-02, 075/722-19-44 (zdjęcia dó tej oferty można 
zobaczyć w intemede pod numerem • AG0204 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW TRANSPORTER T4 ,1994 r.,-148 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony metalic, RO, 5-biegowy, blaszak, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, centralny zamek, alarm, sprowadzony w całośd, 
kompletna dokumentacja, lodówka, stolik, rozkl. kanapa, fotel 
obrotowy, podłokietnik!, halogeny, dużo dodatków, nie eksplo
atowany w kraju, stan idealny, - 41.000 z ł , kup. zwoln. z opł. 
skarbowej. Lubań, tel. 075/722-44-02, 0608/25-36-94 (zdjęda 
do tej oferty można zobaczyć w intemede pod numerem • 
AG0217 www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4 ,1994 r., 125 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, podwójna kabina, wspomaganie, pełna tapicerka, 
konserwacja, I właśddel, nie eksploatowany w kraju, • 25.200 
zl. Oława, tel. 0502/05-56-94, 0602/77-40-82 
VW TRANSPORTER T4 ,1994 r., 195 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, alarm, centralny zamek, wspomaganie, tylne drzwi 
dzielone, garażowany, reg. świateł, na bliźniaczych kołach, zdję
da, sprow. 2 lata temu, książka serwisowa - 34.000 zł lub za
mienię na tańszy do 20.000 zł, na diesla VW, lub Opla. Świebo
dzice, tel. 074/854-46-95 po godz.16. 0600/29-45-41 .
O  VW TRANSPORTER T4,1994 r., 103 tys. km, 1900 

ccm, turbo D, biały, multivan, 7-osobowy, stolik, 
alarm, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, wspomaganie kierownicy, alumi
niowe felgi, hak, koła zimowe, stan b. dobry, peł
na dokumentacja, - 37.000 zł lub zamienię na inny, 
może być uszkodzony. Wrocław, tel. 0501/ 
47-37-07 02026451

VW TRANSPORTER T4.1994 r., 161 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D, biały, przeszklony do połowy, przegroda celna, alarm, bloka
da skrzyni biegów, nowe opony zimowe, stan techn. b. dobry, 
blacharka do małych poprawek, • 32.500 zl., tel. 071/350-76-81, 
071/330-02-04
VW TRANSPORTER T4 ,1994 r., 148 tys. km, 2400 ccm, die
sel, beżowy, 8-osobowy, halogeny, radio, hak, podwójne ogrze
wanie, wspomaganie kierownicy, • 32.000 zl lub zamienię na 
tańszy, chętnie terenowy lub bus. Gorzów Wlkp., tel. 095/ 
726-02-60, 0602/75-25-36
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 130 tys: km. 2400 ccm, diesel 
4x4, 8-osobowy lub 1030 kg, alarm, el. otwierane szyby, hak, 
centralny zamek, el. reguł, reflektory, - 44.000 zl lub zamienię 
na VW Golfa IV TDi, z 1999 r.. Jelenia Góra, tel. 075/753-57-44, 
0603/42-59-46
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1994 r., 230 tys. km, 2400 
ccm, diesel, kolor grafitowy metalic, sprowadzony w całośd, 
immobilizer, centralny zamek, eł. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, fotele z podłokietnikami, tylne szyby roz
suwane, - 34.000 zł. Mieroszów k. Wałbrzycha, tel. 074/
845-89-28
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, przedłużony, oszklony, wspomaganie, hak, zarejestro
wany na 9 osób, ważny przegląd, książka serwisowa, bez wy
padku, w kraju od miesiąca, zadbany, • 30.500 zl. Polanica Zdrój, 
tel. 0606/85-75-72
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, sprowadzony w ca
łośd, bez wypadku, I właśddel w kraju, zadbany, stan b. dobry,
- 28.500 zl. Świdnica, tel. 074/851-34-56, 0606/62-34-20 
VW TRANSPORTER T4, 1994/95 r., 140 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, bez wypadku, w kraju od roku, oszklony, 8 osób * 
900 kg, centralny zamek, alarm, wspomaganie, dodatkowo koła 
zimowe, stan b. dobry, • 23.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-91
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2400 ccm, diesel, kremowy, I 
właśddel w Polsce, 3-osobowy, blaszak, przedłużony garażo
wany, • 28.000 zł. Krośdna Mała, tel. 071/312-52-22,.0608/ 
84-61-82
VW TRANSPORTER T4, 1995 r., 120 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, serwo, RO, hak, bez wypadku, I właśddel w kraju, 
krótki, drzwi tylne, 7-osobowy, oszklony do połowy, zadbany, 
garażowany, - 29.900 zł. Oleśnica, tel. 071/314-38-31, 0601/ 
55-08-01
VW TRANSPORTER T4 ,1995 r., 157 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, blaszak, krótki, wspomaganie kierownicy, alarm, spro
wadzony w całośd, bez wypadku, zarejestrowany, 5-biegowy, 
bez przegrody celnej, stan b. dobry, - 31.000 zł. Opole, tel. 077/ 
464-62-07
VW TRANSPORTER T4,1995/96 r„ 18 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, w kraju od miesiąca, podwójna kabina, skrzyniowy, 6 
osób * 1000 kg, stan b. dobry, - 27.000 zł * VAT. Chojnów, tel. 
0606/78-08-04
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1996 r„ 78 tys. km. 1900 
ccm, turbo D. groszkowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, cen
tralny zamek, el. reg.. lusterka, wspomaganie, radio, immobili
zer, szyby boczne rozsuwane, - 44.000 zl. Legnica, tel. 0603/
49-82-83
VW TRANSPORTER T4, 1996 r„ 114 tys. km, 2500 ccm. TDi. 
czarny, przeszklony do połowy, poduszka pow., centralny za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, bez wypadku, książka ser
wisowa, - 36.000 zł. Lubin, lei. 076/846-73-50, 0601/27-11-31 
VW TRANSPORTER T4 ,1996 r., 175 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony metalic, 9-osobowy, wspomaganie, przyciemniane 
szyby • 38.000 zi. Rogaczyce, tel. 062/730-82-52- v  .
VW TRANSPORTER T4 ,1996 r., 250 tys. km, 2400 ccm, die
sel, morska zieleń, bez wypadku, 3-ósobowy oszklony do po-/ 
łowy, tylne klapa uchylana do góry, immobilizer, wspomaganie 
kierownicy, kupiony w salonie, • 15.000 zl. Chodanów, tel. 0600/
17-01-74
VW TRANSPORTER T5 ,1996 r., 2500 ccm, TDi, niebieski me
talic, kupiony w salonie, podlokietniki, centralny zamek, podwój
na klimatyzacja, bez wypadku, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, - 
60 000 zł Kobyla Góra, tel. 062/731-63-72 
VW TRANSPORTER T4, 1996 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
przedłużony, blaszak, wspomaganie, 3-osobowy, - 33,000 zł. 
Legnica, tel. 076/862-93-62, 721-76-07, 0601/84-81-14 
VW TRANSPORTER T4,1996 r.. 2500 ccm, TDi, kolor piasko
wy, maks. przedłużony i podwyższony, 3-osobowy, wspomaga
nie, centralny zamek, radio, • 38.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-93-62, 721-76-07, 0601/84-81-14 
VW TRANSPORTER T4. 1996 r.. 146 tys. Jem, 2400 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, immobilizer, welurowa tapicerka, za
rejestrowany na 9 osób, otwierane tylne drzwi, • 37.900 zł. 
Osiecznica k. Leszna, teł. 065/535-01-25, 0607/10-00-35 
VW TRANSPORTER T4, 1996 r., 110 tys. km, 2400 ccm, TD, 
biały, 3-osobowy, wspomaganie kierownicy, hak, otwietane na 
boki, • 33.500 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/353-35-71, 
0603/86-11-66
VW TRANSPORTER CARAVELLE T4,1996/97 r., 159 tys. km, 
2400 ccm, diesel, granatowy metalic, zarejestrowany jako do
stawczy, 7 osób * iad. 1 1, ABS, 2 poduszki pow., szyberdach, 
wyposażenie el., welurowa tapicerka, RO * zmieniacz CD, 
wzmacniacz-i tuba, kpi. dokumentacja, 3 zabezpieczenia, stan 
idealny, - 47.900 zl. Wrocław, tel. 788-79-19, 0603/37-81-03 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1997 r., 1800 ccm, turbo D 
2 szyberdachy, srerwo, centralny zamek, alarm, RO, stolik, ka
napa rozkładana, spoiler dachowy + światło stopu, bez wypad
ku, 8-osobowy, immobilizer, - 48.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 
068/383-52-42 po godz. 21
VW TRANSPORTER T4 ,1997 r., 104 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
biały, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek,

wspomaganie kierownicy, S-osobomrw,42.000 z l Leszno. lei -T 
065/52Ó-88--25. .916Ó3/86-Ćf8̂ 22' ^
VW.TRAł^PORTEłfT<, 1997 u  102 tys. km; 2500 ccm,* tor&o'“ 
D, biały, blaszak, nie zarejestrowany (możliwość rejestracji).;
7-osobowy, serwo, centralny zamek, el. otwierane szyby, 'el.- ~ 
reguł, lusterka, książka serwisowa, udokumentowany przebieg, 
możliwość wystawienia faktury VAT, - 38.500 zł. Oleśnica, tel. 
0605/59-88-00
VW TRANSPORTER T4,1997 r„ 95 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
biały, poduszka pow., 3-osobowy * skrzynia, dl. 3 m, do spro
wadzenia z Niemiec, • 22.000 zl. Wrocław, teł. 0502/26-27-37 
VW TRANSPORTER, 1997 r , 1900 ccm, turbo D,'biały, bla
szak, rejestracja na 3 osoby * 850 kg, wspomaganie kierowni
cy, kupiony w salonie, stan b. dobry, faktura VAT, - 25.700 zl. 
Wrocław, tel. 071/373-74-27, 0601/57-76-68.,
VW TRANSPORTER T4, 1997/98 r„ 148 tys. km, 19Q0 ccm, 
TDi, biały, przeszklony, 9-osobpwy,'Wspomaganie, bez wypad
ku, dmuchawa tylna, I właśddel, radio, poduszka pow, • 41.500 
zł lub zamienię. Lubin,-tel. 076/846-73-75 
VW TRANSPORTER T4, 1997/98 r , 140 tys. km, 1900 ccm. 
TD, biały, blaszak, kompletna dokumentacja, - 34.500 zł. Ole
śnica, tei. 071/398-88-58
VW TRANSPORTER T4 ,1998 r., 40 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, blaszak, wspomaganie, immobilizer, bez wypad
ku, książka serwisowa, do sprowadzenia z Niemiec, na goto- 
wo, • 36.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T4, 1998 r., 89 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
granatowy, 102 KM, blaszak, niski, krótki, 3-osobowy, - 44.900 
zł. Opole, tel. 0606/36-88-39
ZIŁ 555,1979 r., 58 tys. km, diesel wywrotka, skrzynia metalo
wa, 3,0x2,45x0,8 m, .na chodzie', wyrejestrowany, z możliwo
ścią ponownej rejestracji, - 2.500 zł. Sdnawka średnia, teł. 074/ 
871-51-99
ŻUK A-03 zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, - 700 zł. ści- ’ 
nawka Średnia, gm. Radków, ul. Mickiewicza 34, tel. 074/
871-53-49
ŻUK A-09,1971 r., 100 tys. km, 2100-ccm, seledynowy, skrzy
niowy, kabina z 1989 r., zarejestrowany do 05.2002 r, - 950 zl 
Wroclawjel. 787,-32-12,
ŻUK A-09B, 1976 r., 50 tys. km, 2120 ccm, szzary, skrzyniowy, 
przegląd i ubezp. OC do 2002 r., w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, -1.100 zł lub zamienię na inny w tej cenie. Wałbrzych, 
tel. 074/665-74-67 po godz. 18
ŻUK A-11, 1977 r./11 tys. km, 2200 ccm, benzyna, czerwony, 
plandeka, sprawny, po remonde silnika, • 600 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-44-70
ŻUK, 1979 r., granatowy, skrzyniowy., do poprawek blachar- 
sko-lakiemiczych, - 550 zł. Wrodaw, tel. 071/355-61-19 wie
czorem, 0608/84-46-03
ŹUKA-11B, 1980 r., czerwony, skrzyniowy, opłandekowany, W' 
dągłej eksploatacji, stan dobry, -1.100 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-00-68, 0607/35-30-89
ŻUK, 1980 r. blaszak, • 500 zł. Grzymalin, gm. Miłkowice, tet. 
076/722-96-11
ŻUK FURGON, 1980 r. stan dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0601/
89-29-34
ŻUK A-11B, 1981 r., 2200 ccm, szarozielony, dużo nowych , 
hakczęśd, dodatkowe światło stopu, ważny przegląd, stan bla
charki i silnika b. dobry, - 1.250 zł lub zamienię na przyczepę 
rolniczą. Borów k. Strzelina, tel. 071/393-30-34 
ŻUK Ą-06B, 1982 r., 118 tys. km, 2120 ccm, benzyna, niebieski, 
blaszak, po remonde blacharki i lakierowaniu, nowy akumula
tor, przegląd do 12.2001 r, - 1.700 zl. Komprachcice, tel. 077/ 
464-71-97, 0601/46-15-66
ŻUK A-11,1983 r„ 43 tys. km, 2120 ccm. brązowy, techn. spraw
ny, zarejestrowany, w dągłej eksploatacji, skrzyniowy, wszyst
kie burty otwierane, - 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-17 
po godz. 16
ŻUK, 1983 r., 60 tys. km, benzyna, zielony, skrzyniowy, oplan- 
dekowany, kabina i zawieszenie do poprawek, stan dobry, - 900 
zl. Twardogóra, tel. 071/315-01-78 
ŻUK A-11B, 1983 r., 14 tys. km, 2500 ccm, benzyna, niebieski, 
inst. gazowa, po remonde kapitalnym blacharki, zawieszenia, 
silnika, nowe opony * skrzynia ładunkowa metalowa - nowa plan
deka. stan b. dobry, - 3.100 zl lub zamienię na osobowy. Wał
brzych, tel. 074/844-13-39
ŻUK A-06,1983 r., 90 tys. km, 2120 ccm, popielaty, po remon
de, stan dobry, nowe hamulce, silnik po przeglądzie, - 1.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/363-21-84
ŻUK A-11B, 1984 r., 2100 ccm, niebieski, nowe opony i akumu
lator, stan b. dobry, - 1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-45 
ŻUK, 1984 r. izoterma, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
ŻUK A-06B, 1985 r. blaszak, inst. gazowa, po kapitalnym re
monde, przegląd dod 05.2002 r, - 4.500 zl. Krośnice, gm. Mi
licz, tel. 0606/34-42-11
ŻUK, .1985 r., brązowy, po remoncie kapitalnym, wymieniono
wiele nowych części, techn. sprawny, zarejestrowany, - 6.000
zł. Zdzisław Śledzik, Węgrzynów 6, gm. Trzebnica
ŻUK FURGON, 1985 r., benzyna, żółty, po remoncie, zarej., PZU
- 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/346-68-53
ŻUK A-13, 1986 r., 2120 ccm, szary, kontener-izoterma, stan
dobry, po lakierowaniu, przegląd do 04.2002 r, * dużo częśd, -
2.500 zł. Malczyce, tel. 0601/71-65-80
ŻUK A-06B, 1986 r., 39 tys. km, 2200 ccm, pomarańczowy, bla
szak, do drobnych poprawek'mechanicznych, dobra blacharka 
i ogumienie, dwie nagrzewnice, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 0609/
27-54-94
ŻUK, 1986 r. Izoterma, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
ŻUK A-11B, 1987 r., 20 tys. km, 2120 ccm, niebieski, skrzynio
wy, plandeka, stan silnika b. dobry, skrzynia ładunkowa w b. - 
dobrym stanie, aktualny przegląd i OC, bez inst. gazowej -1.850 
zł, z inst. gazową - 2.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-08.0604/
73-89-11
ŻUK A-11 B, 1987 r., niebieski, stan dobry, - 1.000 zł. Wrocław, 
teł. 0605/29-01-16
ŻUK, 1987 r., 35 tys. km plandeka, stan b. dobry, instalacja 
azowa, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 071/398-78-18 
UK A-06B, 1988 r., siwy, blaszak, stan dobry, - 2.100 zł. Choj

nów, tel. 076/818-12-73 po godz. 20 
ŻUK A-11B, 1968 r., 30 tys. km, 2120 ccm, benzyna inst. gazo
wa BRC, nowa plandeka, po remonde silnika • I szlif, szybki 
most, stan opon dobry, po remoncie kabiny, bez korozji, aktual
ny przegląd i OC, gotowy do pracy, - 2.750 zł. Świdnica, tel. 
074/853-66-08, 0604/73-89-11
ŻUK A-06B, 1988 r., 32 tys. km, 2120 xcm, zielony, blaszak, 
zadbany, po remonde silnika, po remoncie blacharki w 99 r., 
mało eksploatowany, stan techn. b. dobry, • 2.100 zł. Wrocław, 
tel. 0603/68-75-15
ŻUK A-11B, 1989/90 r., 80 tys. km, benzyna * gaz, srebrny 
metalic, stan techn. i ogólny idealny, I właściciel, podwyższony, 
nowa skrzynia, stelaż, plandeka, mało eksploatowany, • 7.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0501/46-84-60 
ŻUK A-171, 1990 r., 2120 ccm, szary, kontener, instalacja ga
zowa (801), - 1.400 zł. Wałbrzych, tel. 0607/12-14-01 
ŻUK. 1990 r. izoterma. • 2.100 zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 . 
ŻUK, 1991 r., 27 tys. km, 2120 ccm, benzyna, turkusowy, bla
szak, stan techn. b. dobry, po wymianie silnika, dużo nowych 
częśd, przegląd do 05.2002 r, - 2.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/
665-45-72. 0603/42-84-78
ŻUK A-111,1991 r., 2120 ccm, benzyna, jasno brązowy, skrzy- . 
niowy, stalowe burty, inst. gazowa, po remoncie silnika, w dą
głej eksploatacji, stan b. dobry, • 3.900 H. Bogatynia, tel. 075/ 
773-13-51, 075/773-83-81
ŻUK A-06B, 1991 r., zielony, blaszak, oryginalny lakier, - 2.550
zł. Radwanice, tel. 071/311-71-38
ŻUK A-11 B, 1991 r., 90 tys. km, 2120 ccm, zielony, skrzyniowy,
ważny przegląd, • 2.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/849-11-21,0601/
76-62-82
ŻUKA-11B, 1992 r., 48 tys. km, 2120 ccm, szary, skrzynia me
talowa z plandeką, kabina tapicerowana, aktualny przegląd i 
OC, 4-biegowy, - 2.700 zl. Świdnica, tel. 074/853-66-08, 0604/
73-89-11
ŻUK, 1992 r., 138 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, blaszak, 2 
opony zimowe, silnik Andoria, ekonomiczny, stan dobry, - 5.000 
zl lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0502/55-00-65 
ŻUK, 1993 r. izoterma .Igfocara*, inst. gazowa, do przewozu 
pieczywa lub mięsa, 4-biegowy, - 6.000 zl. Wrocław, teł. 071/ 
354-20-58, 0503/30-42-31
ŻUK, 1993 r., 61 tys. km, 2120 ccm, benzyna, żółty, chłodnia, 
nadwozie 3-drzwiowe, przystosowane do mrożenia, agregat 
Termoking, do -25 st. C, po remoncie kapitalnym, całość nowy ' 
lakier, stan idealny, • 18.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-89-57. 
0601/76-57-19
ŻUK, 1996 r., 100 tys. km, benzyna, biały, izoterma, inst gazo
wa, I właściciel, ■- 7.500 zl. Lubsko, tel. 068/372-07-82, 0681 
372-08-53 ^
ŻUK A-07B, 1996 r., 11 tys. km, 2500 ccm, diesel, zielony gro
szek. bagażnik monterski na dachu, 9-osobowy, stan idealny, -
10.500 zl. Wałbrzych, tel. 0607/15-64-30
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CZĘŚCI 1’ I M I S C I M I E  TŁOKOWE
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH 

i CIĘŻAROWYCH duży wybór
Wrocławiu!. Słowiańska 8 , tel. 322-17-22

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. Swoczycka 99 (kier. 
Jełcz-Laskowice, 500 m za CPN, przy torach ko
lejowych). Tel. non-stop 0601/70-17-36 i 071/ 
340-26-11. Również pomoc drogowa (holowanie 
aut osobowych i d o s ta w c zy c h ) .te l.  0601/
78-02-04 całą dobę 81012241 

ALFA RO M E0145 : komputer centralny, komputer kode sys
tem. moduł sterowania centralnym zamkiem, nowe. Wrocław, 
tel. 071/336-23-51. 0603/91-54-12 
ALFA ROMEO145,140: komputer główny oraz .kodesystem', 
moduł centralnego zamka. Wrocław, teł. 336-23-51, 0603/ 
91-54-12
ALFA ROME0145,146,155,156,1(4^3: oblachowanie. oświe
tlenie, zderzaki. Siechnice, teL 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ALFA ROM E0145/146 : klapy tylne kompletne, wózki, waha
cze, półosie. stabSzatory, zwrotnice, kolumny McPhersona, li
stwy kierownicze, osie tylne kompletne. Smardzów, teł. 071/ 
398-33-51.314-30-54
ALFA ROMEO t4€ : drzwi, maska przetówa. reflektor, belka 
przednia, zawieszenie przednie, tapicerka. fotele. Wrocław; teł. 
0601/58-67-38
ALFA ROM E0146,156,166 : różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57. 0601/72-46-69 
ALFA ROMEO 156 : zderzak przedni. Wrocław, teł. 0502/ 
29-43-24
O  ALFA ROM E0156,1990/01 r.: dach do limuzyny 

i kombi, ćwiartki przednie, klapa tylna, zderzak 
tylny, lampy tylne, 4 poduszki pow., tapicerka, 
silnik, drzwi, progi, deska, komputery, felgi alu
miniowe 15” i 16", zawieszenie tylne, „sanki”  pod 
silnik, amortyzatory, zwrotnice półosie, wahacze, 
elem. plastikowe, nagrzewnica. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-02 87025301

ALFA ROME0156,1999 r .: drzwi kpi., próg lewy i prawy, dach, 
plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, felgi alu
miniowe (2 szt.), błotoik tylny, skrzynia biegów, półosie Hp. Wro
cław. teł. 0602/80-01-02
ALFA ROME0156/166,2000 ccm.. 2500 V 6 : wózki, wahacze, . 
półosie. zwrotnice, kolumny McPhersona, listwy kierownicze, 
stabilizatory, lusterka. Smardzów, teł. 071/398-33-51,314-38-54 
ALFA ROME0 164,901,1983/93 r. poj. 2000 ccm i 2500 ccmr 
felgi aluminiowe, zawieszenia, półosie, tylne drzwi, wał korbo
wy. Wałbrzych, teł. 074/846-49-58 
ALFA ROME0166 : maska, błotniki, zderzak, wahacze, klamki 
zewn., reflektory. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-7644
ALFA ROMEO 33. 1994 r„ 82 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, ben
zyna : silnik, stan b. dobry -1.000 zł + cło, skrzynia biegów (5)
- 700 zl, półosie -120 zł/szt., rozrusznik, kolumny McPhersooa, 
klimatyzacja, ukł. ABS, drzwi, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 0603/ 
53-31-20
ALFA ROMEO33,155,164: komputery typ Bosch 0261200536, 
Bosch 0265t00034, MAG MDRTAW 8F68, gwarancja sprawno
ści. Wałbrzych, teł. 0603/53-31-20 
ALFA ROMEO 33,75,164: różne części z  demontażu. Oleśni
ca, tel. 071/398-13-29, 0609/51-31-05 
ALFA ROMEO 75 TWIN SPARK : kolektor wydechowy. Wro
cław, teł. 071/339-87-10. 0601/71-59-50 
ALFA ROMEO GIUUETTA 1981 r.. 1800 ccm,: różne części z 
rozbiórki. Golanka, tel. 076/857-58-01 
ALFA ROMEO SPIDER GTV : zderzak, reflektory, halogeny. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
ALFA ROMEO SPRINT. 1988 r , 1700 ccm: silnik 2-gażnikowy 
oclony, skrzynia biegów (5). Zielona Góra, teł. 0605/72-01-95 
ALFA ROMEO SUD, 1982 r . : różne części., teL 0603/33-54-92 
ARO, 1987 r : zawieszenie przednie z mostem • 250 zł, skrzy
nia biegów z przekaźnikami • 300 zł, most tylny z resorami - 
250 zł, sMnUc, po remoncie kapitalnym, kompletny - 500 zL szy
by, układ kierowniczy, kola, chłodnica i inne. Namysłów, tel. 077/ 
41049-10, 0602/43-09-41
ARO 243 : głowica z kolektorami, stan b. dobry. kpi. - 220 zł, 
pompa oleju, nowa - 140 zł, pompa wtryskowa i wiele innych 
części do sinika 3200 ccm. wal korbowy do silnika 2600 ccm - 
150 zł. Żarów, tel. 074/858-09-22
ARO MUSCEL : most tylny nowy. Jawor, teł. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
AUDI, 155 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik oclony, stan b. do
bry. -1.400 zł. Bolesławiec, teł. 0609/53-52-89 
AUDI, 60 tys. km, 1800 ccm : sinik kompletny z osprzętem. •
2.000 zl. Wrocław, teł. 071/346-41-59. 334-65-41 
AUDI: aparaty zapłonowe, moduły, gażniki, podzespoły. Wro
cław, tel. 071/311-23-10, 0603/75-17-15 
AUDI: głowice silników benzynowych, różne typy. Ziębice, tel. 
074/819-31-30
AUDł. 1984/87 r. : reflektory przednie. Wrocław, tel. 0608/
72-95-64
AUDł. 1993 r., 1800 ccm : półosie, klimatyzacja, skrzynia bie
gów, chłodnica. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
AUDI, 1998 r . : turbosprężarka (nowa), -1.000 zł. Wlrocław, teł. 
0503/99-07-05
AUDł 100 : zawieszenie tylne, dach ze słupkami, tylna prawa 
ćwiartka. Bielawa, tel. 074/833-57-95 
AUDł 100 C4 : osprzęt komory silnika, skrzynia biegów, wal, 
most, zawieszenia, alternator, rozrusznik, wnętrze, szyby, pom
py. zbiorniczki, ABS i inne. Głogów, tel. 0604/86-49-93 
AUD1100 C4 : zawieszenie, most, półosie, wnętrze, ukł. wyde
chowy, ułd. kierowniczy, szyby, drzwi, klapa tylna, instalacja el., 
pompy, serwo, ABS i inne części. Głogów, tel. 0604/86-49-93 
AUDł 100 C4 : komputer ABS -100 zł, włącznik systemu Ouat
tro • 100 zł. Gostyń, teł. 0604/33-86-50 
AUD1100 C4 : różne części. Jelenia Góra, teł. 0609/26-96-78 
AUD1100: belka tylna. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
AUD1100 C4, 2000 ccm : komputer, wahacz lewy. Lubin, teł. 
0609/41-30-38
AUD1100, diesel 'cygaro*: lampy przednie, chłodnice, rozrusz
nik, łapy silnika, pompa wspomagania. Lubin, teL 0609/26-74-28 
AUD1100, 2300 ccm .cygaro*: rozrusznik, alternator, nadkola 
plastikowe, amortyzatory tylne, drzwi lewe tylne, błotnik lewy 
tylny, zderzak lyłny, szyby, belka tylnego zawieszenia. Namy
słów. teł 0607/83-90-46
AUD1100 C4 : szyberdach. Namysłów, teł 0603/50-03-51 
AUD1100, 2000 ccm, diesel: silnik, oblachowanie, grill, chłod
nica, maska, lampy, zawieszenie kpi. i inne. Oleśnica, teł. 071/ 
315-40-51
AUD1100 C4 ,2400 ccm. dtesd : poduszki sitaka, półoś, tapi
cerka drzwi (kolor granatowy). Prochowice, teł. 076/858-47-61. 
0605/43-54-20
AUD1100 C4 : kierownica drewniana, • 300 zl. Świebodzice, 
tel. 074/854-63-27
AUD1100 : komputer typ Bosch 0265 100037. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
AUD1100 C C : kpi. drzwi przednie i tylne, klapa tylna, lampy na
klapę - 250 zl. Wrocław, teł. 0608/17-86-34
AUD1100 C4 : felgi aluminiowe 16*. słownik i wygłuszenie
maski, przepływomierz i inne części. Wrocław, tel. 0602/
23-68-66
AUD1100,2400 ccm, diesel: głowica, gwarancja szczelności, - 
500 zl. Wtocław, lei. 0602/17-27-14 
AUD1100, 2500 ccm, TDI: głowica, gwarancja szczelności, -
1.200 zl. Wrocław, tel. 0602/17-27-14 
AUD1100 C 4 : skrzynia biegów (5), szyberdach, drzwi, ćwiartki, 
ukl. wydechowy, rozrusznik. Wrocbw, tel. 0601/79-08-31 
AUD1 100, 2000 ccm, diesel: pompa wtryskowa (gwarancja) - 
400 zzl. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
AUD1 100,2000 ccm, diesel: kpi. pompa wtryskowa (gwaran
cja sprawności). - 320 zł. Wrocław, teł. 071/341-71-10, 0501/
79-33-94
AUD1100 C4,2000 ccm : belka pod sinik, głowica, tłoki, korbo- 
wody, pompa ABS. skrzynia biegów, belka tylna zawieszenia, 
stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, silnik wycieraczek. Wro
cław. tel. 0501/81-36-18
AUD1100 C4,2800 ccm: skrzynia biegów. Wlrocław. teł. 0501/ 
81-36-18
AUD1100.1980 r., 2000 ccm. diesel: komplet drzwi, klapa ba

gażnika i silnika, reflektory z kierunkowskazami, szyba tylna, 
rozrusznik; silnik bez głowicy. Marciszów, teł. 075/741-03-53 
AUD1100.1980 r„ 2000 ccm, d ie se ls in ik  po remoncie, w b . 
dobrym stanie. Wrocław, teł. 0501/18-20-04 
AUD1100,1981 r., 1800 ccm: drzwi, błotniki, lampy, silnik, skrzy
nia biegów (5) i Inne. Namysłów, lei. 077/410-49-10, 0602/
43-09-41
AUD1100,1982 r, 160 tys. km, 2000 ęcm, diesel: sinik kpi. ♦ 
odprawa celna, stan b. dobry, - 2.600 zl. Modła, teł. 076/
817-22-19,0604/91-37-08
AUDł 100,1982 r.: maska przednia. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
AUDI 1Ó0,1983/93 r.. 2300 ccm : pompy wspomagania i inne. 
Wrocław, teł. 071/788-15-03, 0501/12-56-09 
AUDł 100,1984 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, lei. 0604/
68-71-95
AUD1100 CC, 1984/90 r . : różne blachy, sinik 2,3 ♦ skrzynia 
biegów; tapicerka kpi, zawieszenia przednie i tylne. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-48-20, 075/782-26-83 
AUDł 100 AVANT, 1986 r . : felgi, dach, tylna część nadwozia, 
szyby, kohimny McPhersona, drzwi oraz podsuffOca. Wrocław, 
teł. 0501/7001-92
AUDł 100,1986 r . : skrzynia biegów (5), - 200 zl. Bolesławiec, 
lei. 0602/73-52-34 .
AUDł 100, 1986 r., 1800 ccm, 2100 ccm : różne części z de
montażu. Nysa, tel. 0607/10-06-67 
AUD1100,1987 r., 2300 ccm, benzyna,: błotniki, pokrywa silni
ka. bagażnika, drzwi, zawieszenia, kfimatyzacja kpi., McPher
sony; błotniki tylne, lampa przednia do Audi 200. Ziębice, teł. 
074/819-31-30
AUDł 100,1988 r .: drzwi kpL, stan b. dobry. Wrocław, teł. 0501/ 
81-36-18
AUD1100,1989 r . : błotniki tylne, pokrywa bagażnika, tapicer
ka, amortyzatory tylne, serwo i inne. Bolesławiec, teł. 075/
732-10-37
AUD1100, 1990 r . : pod sufit ka, konsola, icznik na 7 zegarów 
(280 km/h), tapicerka, drzwi. eł. podnośniki szyb. poduszki s i
nika, 2400 ccm, diesel. McPherson, pokrywa bagażnika, słupki 
środkowe, próg. Prochowice, lei. 076/85847-61,0605/43-54-20 
AUD1100 C 4 .1993 r., 2500 ccm, TD i: części sinika ♦ osprzęt 
zawieszenie przednie, klapa tylna, szyba tylna, drzwi. Zgorze
lec. tel. 0603/21-58-29
AUD1100 C 4 ,1993 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel: sinik kpi.,
skrzynia biegów (5), rozrusznik, zawieszenia, blachy i inne.
Gromadka, tel. 0600/35-98-92, 0604/78-33-32
AUDI 100 C4, 1993 r : hak holowniczy. Kępno, teł. 0600/
35-94:38
AUDł 100:C4 SEDAN, KOMBI. 1993 r.. 2800 ccm. V6 : dach. 
ćwiartki tylne, drzwi, lusterka, szyby, klimatyzacja, lampy, osprzęt 
silnika, wentylator, filtr powietrza, cały środek, konsola, płasti- 

■ ki, półosie, ukł. wydechowy, wzmocnienie. Legnica, tel. 0603/
80-26-88
AUDł 100 C4, AVANT, 1993 r . : lampa tylna prawa, na klapę.' 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
AUD1100 C4, 1993 r„ 2800 ccm, V6 : skrzynia biegów, drzwi 
lewe, kola aluminiowe, klimatyzacja, chłodnica, kolumny 
McPhersona, półosie, zawieszenie tylne, ukł. wydechowy i kie
rowniczy, eł. podnośniki szyb, tapicerka! plastiki, Icznik. Złoto- 1 
ryja, tel. 0602/69-16-37
AUD1100 C4, A 6 : lampy, błotniki, zderzaki, zawieszenie, chłod
nice, kfimatyzacja, poduszki, sensor, deska, drzwi, szyby, błotni
ki, tył Avant i limuzyna, głowice, turbosprężarki, alternatory, 
pompa wtryskowa 140 KM, pompa paliwa, inne. Wrocław, tei.v 
0605/93-04-75 -
AUDI 200,1982 r:, 2100 ccm, wtrysk: różne części z demonta
żu. Twardogóra, teł. 0601/30-33-89 
AUDł 200 OUATTRO, 1991 r.. 2300 ccm. 20V turbo Ę : szyba 
tylna,, kolumny McPhersona, zaciski ham.. wykładzina bagaż-' 
nika, osłona kola zapasowego, podszybie plastikowe, tylne 
wahacze, tylne czujniki ABS, zaciski ham. przednie. Jelenia 

. Góra, teł. 0603/74-73-17 
AUDI 80 B3 : drzwi, - 400 z ł.., teł. 0504/91-91-07 
AUDI 80 B3, 1600 ccm, turbo D : silnik z  kpi. dokumentacją, 
możliwość montażu lub przeróbki z benzynowego. Gostyń, tel. 
0603/49-88-32
AUDI 80 B3, B4 : silnik 1.9 TDi. 90 KM, z kpi. dokumentacją, 
możliwość montażu lub przeróbki z wersji benzynowej. Gostyń, 
woj. leszczyńskie, tel. 0603/49-88-32 
AUDI 80 B3. B 4 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
AUDI 80 : drzwi, maska i inne. Lubin, tel. 0608/03-06-23 
AUDI 80 B3, B4 : szyberdach. Namysłów, teł. 0603/50-03-51 
AUDI 80 B3 : hak holowniczy • 120 zl. Osbrów Wlkp., tel 062/ 
738-11-48. 0601/75-86-31
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusice,
tel. 071/312-54-33 po godz 15,0601/79-30-54
AUDI 80 B4 AVANT: klapa tylna kompletna z szybą i lampami
Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54
AUDI 80: szybę drzwi prawych przednich, zderzak, btotnikpra-
wy. Wrocław, teł. 0601/72-24-92
AUDł 80 B 3 : zawieszenia, szyberdach. drzwi, listwa wsp, roz
rusznik, alternator, pompa wsp., pompa paiwa, fotele. Wrocław, 
teł. 0601/79-08-31
AUDI 80 B3, B 4 : reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lampy, 
belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3. lampy tylne 
do B3. Wrocław, teł. 0603/66-97-27 .
AUDI 80 B3, 1800 ccm : belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gaźnik, ukl. wydechowy, przekładnia kier., zawieszenie przed
nie, kolumna kier., pompa hamulcowa, pompa wody, alternator, 
rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, zderzak tylny, drzwi 
prawe. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
AUDł 80 B3: drzwi, sinik 1800, tapicerka, ćwiartka prawa, dach, 
plastiki i inne. Wrocław, tel. 071/342-44-30 po godz, 20 
AUDI 80 B3 ,1800 ccm : różne części blacharskie i mechanicz
ne. Wrocław, teł. 0601/70-17-36
AUDI 80 1600, 1800, 2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0501/22-24-85
AUDł 80 B3 : klapa tylna, błotnik prawy przedni. Wrocław, tel. 
0608/72-95-64
AUDI 80: AMORTYZATORY SACHS. nowe. 4 szt - 450 zł. Brzeg, 
teł. 0502/29-21-46
AUDł 80 B4 OUATTRO 2.6,2.8: most tylny. Wtocław. teł. 0501/ 
81-36-18
AUDł 80 B3: zawieszenie przednie, oblachowanie. Zgorzelec, 
teł. 075/771-68-11. 0606/23-39-62

CZĘŚCI UŻYWANE 
DO SAMOCHODÓW WŁOSKICH

ALFA ROMEO, FIATI LANCIA
SKUP - SPRZEDAŻ OP011437 

tel. 071/311-S4-13wgodz. 9-17,0-608417604

AUDł 80.1600 ccłn : silnik, kpi.dokumentacja, • 600 z l Zielona
Góra. tel. 068/325-53-03, 0609/35-53-15
AUDI 80: podłuźnice do B3, pokrywa silnika do B4. Ziębice, tel.
074/819-31-30
AUDł 80 model przejściowy: klapa tylna, błotnik prawy tylny 
(nowy), opony Fuida (kierunkowe, letnie, rozmiar 205 x 60 x 15, 
4 sztuki, stan b. dobry) - 320 zł. Złotoryja, tel. 076/87848-43 
AUDł 80. 1979/83 r. : rozrusznik, alternator, szyby, zawiesze
nie, tłumik, drzwi, skrzynia biegów 141, silnik (1.6), stan dobry, 
lampy, zderzaki, belka pod silnik i inne, całość - 300 zł. Dzier
żoniów, teł. 0607/15-81-07
AUDI 80.1980 r., 1500 ccm. diesel: silnik kpł. po remoncie ze
skrzynia biegów (4) - 700 zl, drzwi lewe, klapa przód, tył, szyba
przednia i inne. Jawor, tel. 076/870-63-25
AUDI 80, 1982 r. : reflekotry przednie. Wrocław, teł. 0501?
81-36-18

AUDł 80, 1982 r. : drzWI kpł, - 300 zl. Bolesławiec, teł. 075/
734-62-68,0503/02-34-91 Ł !
AUDI JO B3 ,1982r . : szyby M h U M k , lei. 0604/75-81-96, 
AUDI 80,1982 r, 1600 ccm, benzyna : sinik, kpldokumenta- 
cja, drzwi, szyby, fotele, lusterka, plastiki, konsola, klapa ba- 
gażnika, silniczek wycieraczek, nadmuch, zawieszenie kpi., 
półosie, przekl. kierownicy, tłumiki, pasy, zbiornik paliwa, alter
nator, rozrusznik i wiele innych. Brzeg, tel. 077/416-66-47 w 
godz. 8-10, 0601/84-73-86
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna : osprzęt silnika, drzwi,
szyby, maska, dach, inne. Kaisz, tel. 062/752-02-02
AUDI 80, 1982 r.. 1600 ccm : silnik, stan b. dobry, • 500 z l
Międzylesie, teł 074/812-66-85
AUDI 80,1962 r . : sinik 1600 ccm, benzyna i diesel, skrzynia
biegów (4), półosie, wahacze, wózek, sprężyny, serwo, drzwi, ;
szyby, maska, elementy wnętrza, zbiornik paliwa, chłodnica, '
lampy, kolumna kierownicy, stacyjka, inne. Nowa Sól, teł. 0607/
74-71-21
AUDł 81,1982 r.: różne części z rozbiórki. Sobieszów, teł. 0609/
63-9*19
AUDł 10.1982 r . : błotniki - 40 zl. przednia szyba - 80 zł, tylna 
szyba • 30 zł, tylna klapa - 30 zl, półośki • 50 zł/szt, amortyza
tory tylne • 30 zł/szt., tyhe sprężyny • 10 zł/szt., tylna belka - 50 
zł. alternator - 50 zł, przekładnia kierownicza - 50 zł i inne. Żary, 
teł. 068/375-35-64 po godz. 20, 0600/32-48-63 
AUDI 80,1983 r., 1800 ccm, benzyna : wszystkie części bla
charki, zawieszenia, silnik, skrzynia biegów. Bielawa, teł. 074/ 
833-14-35
AUDI 80,1983 r . : wszystkie części z rozbiórki ♦ kpi. felg alumi
niowych. Wrocław, teł. 341-64-61. 0608/2502-11 
AUDI 80.1983 r .: szyba przednia kpł. -100 zl, tapicerka welu
rowa i siedzenia kompletna -100 zł, oś tyfeia kompletna -100 
zł. Żarów; tel. 074/857-03-94. 0605/40-21-64 
AUDł 80,1984 r . : nadwozie, bez sinika, stan dobry, -1.000 zł. 
Gfinka, woj. leszczyńskie, teł. 0605/85-57-01 
AUDI 80 COUPE. 1984 r.: różne części Gorzów Wlkp., lei. 05031
84-65-87
AUDI 80.1984 r . : części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocławskie, 
teł. 071/312-53-41
AUDI 80.1985 r.: maska, tylna klapa, błotniki tylna szyba, skrzy
nia biegów (5), lampy przednie, grill, wahacze, sanki, inne. Wro
cław; teł. 0502/84-01-75
AUDI 80,1986 r . : maska, półosie. sprzęgło (kpi., nowe), tylne 
lampy, skrzynia biegów (5). błotniki przednie, inne. Wrocław, 
tel. 0502/84-01-75
AUDI 80.1986/89 r.: ćwiartki przednie i tylne oraz inne części z 
demontażu. Polkowice, tel. 0603/57-12-74 
AUDI 80 B3,1987/92 r.,-1800 ccm: osprzęt silnika, błotniki tyl
ne, ścianka tylna, lampy, zawieszenia, drzwi, tapicerki, skrzy
nia biegów; wzmocnienie przednie i inne części mechaniczne i 
blacharskie. Wrocław, tel. 0503/79-99-02,0607/82-75-56 ..
AUDI 80 B3,1988/91 r. poj. 1900 ccm, TD i 1800 ccm. benzyna: 
maska, lampy, części silnika, kierunkowskazy, osłony pod sil
nik, drzwi. Mapy tylne, zderzaki (kratki w zderzaku), chłodnice, 
lusterka, wspomaganie i inne części. Wrocław, tel. 0602/
23-68-66
AUDI 80 B3,1989 t, 1800 ccm, benzyna: gaźnik, pompa wody, 
pompa paliwa, sprzęgło, chłodnica, półosie. tarcze, kolumny 
McPhersona, belka pod silnik, silnik, skrzynia biegów, ukł. kie
rowniczy, katalizator, wnętrze, drzwi, błotniki, listwa przednia, 
wzmocnienie i inne. Legnica, lei. 0606/68-30-86 
AUDł 80 B3,1989 r.. 1800 ccm, benzyna: maska, drzwi, błotni
ki, klapa tylna, zderzaki, klapy, kola, lampy, zegary, kierun- • 
kowskazy, griN, podszybie, podsufitka. konsola i inne. Ścinawa, 
tel. 0603/71-90-74 '  . ..
AUDI 80 B3,1990 r., 110 tys. km, 1600 ccm: nadwozie, zawie
szenie. ukł. wydechowy. - 800 zl. Zgorzelec, teł. 0606/70-84-68

CHŁODNICE
SKUP - SPRZEDAŻ - NAPRAWA

• nowe
* naprawa wszystkich typów

ZDERZAKI - LAMPY 
ATRAPY- NAPRAWA

PROFESJONALNE SPAWANIE 
ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH

OP012092
Wrocław, ul. Terenowa 60 

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

niki i oś, łapy, nadkola pedały (TDi), kolumna McPhersona, Wro
cław, teł. 0602/23-68-66
AUDI 80, 100 . katalizator, stan idealny Mirków, M . 071/ -
315-11-28 • M i
AUDł 80,100 B4. C4. OUATTRO, COUPE poj. 1800 ccm, 2000 
ccm, 2300 ccm, 2800 ccm, V6 oraz 2500 cęfn, TDi: różne czę
ści Macharskie 1 mechaniczne. Wtocław, teł. 0605/1T-26-18 
AUDI 80,100,1991 r., 2300 ccm. benzyna: silnik, stan dobry. 
Nysa, teł. 0607/104)6-67
AUDł 80,90,1990 r.. 230Ó ccm : osprzęt sinika, maska, zde
rzaki, lampy i iine. Lubin, teł. 0607/04-07-90 
AUDł 80,90,1991 r.. 2300 ccm: błotniki przednie, szyberdach.

AUDI A4,2500 ccm, TDi, V 6 : zawieszenie, przekładnia kierów 
nicza, drzwi, klimatrońic, sinik, skrzynia tlptronrc. błotniki tylnej 
układ wydechowy, szyba tylna i inne., tel. 0600/41-15-78 
AUDI A4 AVANT : tapicerka kpł. - 700 zl. Brzeg. tel. 0501/
24-12-72
AUDI A 4 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
AUDI A 4 : podłużnica prawa. Lubin, lei. 0609/41-30-38 
AUDI A 4 ,1900 ccm, TDI: maski, drzwi, błotniki, części mecha
niczne, silniki, skrzynie biegów, kola i inne. Lubin, tel.- 0600/
17-73-62
AUDI A4 : zderzak tylny. Milicz. teL 071/384-24-31, 0609/
46-79-51

T U R B O S P R Ę Ż A R K I
Firma Usługowo-Handlowa 'Julita* oferuje turbiny do wszystkich rodzajów pojazdów.

Możliwość regeneracji, zamiany i wysyłki. Wrocław, ul. B. Krzywoustego 70/1000=003636 
| tel. 071/325-26-81 wew. 37, w godz. 8-16, tel. 0 608 35 89 81, tel. dom. 071/315-72-66

kolumna kierownicy, zderzak przedni, halogeny, kierunkowska
zy. tapicerka, silnik z osprzętem i inne. Legnica, tel. 076/
854-53-28
AUDI 80,90,100 : zderzaki, reflektory, błotniki i inne. Prusice, 
woj. wrocławskie, teł. 071/312-54-64, 0606/40-03-11 
AUDI 80 ,90 ,100 : silniki 2,6 V6 ,1,9 TDi, 2,0 i, 2.3 20V, oclone, 
na gwarancji, dużo części do sinika 2,3 20V. Pyskowice, gm. 
Gfiwice, tel. 0604/84-70-95, 0606/34-02-98 
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,

AUDI A 4 : różne części. Poznań, tel. 0503/57-63-32 
AUDI A4 : klimatyzacja kompl, poduszki pow. kompl. Poznań, 
tel. 0607/64-42-98
AUDI A4 : wahacze, tylny zderzak, wzmocnienie czołowe, refl. 
WToclaw. tel. 0601/73-97-72
AUDI A4, 1600 ccm : klimatyzacja, drzwi, klapa tylna, zawie
szenia, konsola, tylny prawy błotnik, skrzynia biegów i inne czę
ści. Wrocław, lei. 0605/11-26-18 
AUDI A4 AVANT: roleta bagażnika. Wrocław, teł. 0603/30-61 -42 
AUDI A 4 : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98'
AUDł A4 1.8 20V, 1.8 20V turbo: zawieszenie przednie i tylne, 
belka tylna, wózek pod silnik, stabiizator, wahacze górne i doi-

I T U R B O S P R Ę Ż A R K I I
NAPRAWA - SKU P - SPRZEDAZ  

ZAMIANA - WYMIANA - GW ARANCJA
Borowa 49, k. Oleśnicy Isobotai Giełd 3 Lubili 
tel. 071/314-81 -86, kom. 0-603 233 578

AUDI 80 B3 ,1990 r., 2000 ccm, benzyna : drzwi. ukl. kierowni
czy. osłony pod sinik, pompa paliwa, serwo z pompą hamulco
wą, błotniki tylne, słupki, teleskopy, tarcze hamulcowe, zaciski, 
szyberdach. insi elektryczna, kolumny McPhersona, nagrzew
nica. Złotoryja, teł. 076/878-64-36 
AUDI 80 OUATTRO, B3,1991 r., 2000 ccm, 16V: silnik, osprzęt 
sinika, konsola, most tylny, w ał i inne. Legnica, teł. 0601/
84-47-45
AUDI 80 B3,1991 r., 1800 ccm: kolumny McPhersona, tarcze i 
zaciski hamulcowe, zwrotnica, półosie, elementy przedniego 
pasa. bagażnik dachowy na klucz, nawiewy, licznik. Jelenia 
Góra. tel. 0603/74-73-17
AUDł 80 B4.1991 r.. 1800 ccm: kolumny McPhersona, tarcze i 
zaciski hamulcowe, zwrotnica, półosie, elementy przedniego 
pasa, bagażnik dachowy na klucz, nawiewy. Kcznik. Jelenia 
Góra. telr 0603/74-73^17
AUDł 80 B3,1991 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik na części, głowi- 

' ca, kolektory, skrzynia biegów, półosie, stabiizator, wahacze, 
belka tylna, amortyzatory, tłumiki, kolumny McPhersona, roz
rusznik, alternator, przekl. kierownicy i inne. Lubin, teł. 0609/
41-30-38
AUDI 80 B3, B4. 1992 r., 2000 ccm : silnik na części, drzwi, 
zderzak tylny z hakiem, zawieszenie, lusterka, komputery, szy- ■ 
berdach, pompa paliwa, deska rozdz. oraz koła 15* (4 szt ). 
Wrocław, tel. 0605/06-97-10
AUDI 80 .1992 r . : błotniki przednie, wzmocnienie czołowe gór
ne ♦ okulary B3, B4. Kostomłoty, tel. 071/317-02-49 pcgodz.20 
AUDI 80 CABRIO, B-4,1992 r .: przednia, lewa ćwiartka, tylne 
błotniki, mechanizm tylnych szyb, przednie, lewe drzwi, deska 
rozdzielcza, nacpzewnica. zwrotnice, wózek, wentylator, pas 
przedni, tylne boczki części do silnika 2300 ccm. Ostrów Wlkp., 
teł. 0502/08-55-04
AUDł 80 B4,1993 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi, skrzynia biegów, 
konsola, zegary, nagrzewnica, plastiki, ukl kierowniczy, szyby, 
zderzaki osprzęt sibiika. Legnica, teł. 0603/80-2&-88 
AUDI 80AVANT, B-4,1993 r . : lampy, drzwi, kisterka, zderzaki, 
maska, felgi.. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
AUDI 80 B4 ,1993 r„ 2000 ccm : skrzynia biegów, sprężarka 
klimatyzacji, pompa hamulcowa, alternator, rozrusznik, miska 
olejowa, zawieszenie tylne, fotele. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
AUDI 80 B4 ,1994 r., 2000 ccm, benzyna : silnik - 300 zł. drzwi 
prawe kpł. -120 zł/szt., kpł. foteli • 300 zl (tapicerka czarny welur), 
wykładzina - 80 zł, amortyzatory • 100 zl/szt., stabiizator - 50 
zł, plastiki, lusterka -100 zł/szt., nagrzewnica -100 zł, szyby 
boczne - 50 zł/szt Lwówek Śląski, td.. 0603/62-84-35 
AUDI 80 B4,1994 r. poj. 1900 ccm, TD oraz TDi; poj. 1800 ccm 
i 2000 ccm, benzyna: wahacze, szyby, podnośniki eł., wspoma
ganie. osłona i kołyska pod silnik i inne części. Wrocław, teL 
0602/23-68-66
AUDI 80 B4,1994 r .: błotnik przedni prawy, zderzak tylny, hak, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, lampy tylne, 
gril Kamei. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
AUDI 80 B4,1994/95 r. poj. 1900 ccm, TD oraz TDi; poj. 1800 
ccm i 2000 ccm, benzyna: szyba tylna, przepływomierz, błotni- 

. ki, maski, klapa tylna, zderzaki, halogeny, lusterka, lampy, 
wzmocnienie czołowe, klimatyzacja, drzwi, poduszki, tylne błot

A U T O  S E R W I S  
R E M O N T Y  SILN IKÓ W  I S K R Z Y Ń  BIEGÓW SK R ZYN IE BIEGÓW

NAPRAWA, SPRZEDAŻ SKRZYŃ 1 CZĘŚCI 
osobowe 1 dostawcze, części do automatów 

obudowy do skrzyń, wszystkie marki, skup skrzyń 
SOLIDNIE-TANIO o p o i i4 7 4

✓ regeneracja gażników 
/ naprawa alternatorów i rozruszników 
/ mechanika bieżąca, diagnostyka 
/ elektryka o p o i i286

W-w, ul. Rakowa 6a, tel. 071/325 53 23.0-607 041052 te l. 0-608 831 913 . 071/315 49  32.

halogeny, atrapy, zderzaki, ch łodn ice, b lachy itp. 
„REG -PLAST” , Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81012771

AUDI 80, B3, B 4 ,1986/93 r.. 2300 ccm. benzyna : błotniki!, tyl
ne lampy, blenda, halogeny, kierunkowskazy, felgi stalowe 14*. 
lewarek, mocowanie kola zapasowego, listwy boczne, amorty
zatory, kierunkowskazy boczne, głośniki 6 szt. ♦ zwrotnice, 
chłodnica mała. Wrocław, teł. 071/353-54-13, 0605/10-83-08 
AUDI 80,100,1990/91 r . : różne części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
AUDI 90.2300 ccm: pompa VAG do wspomagania serwa ham.
-150 Zł. Wrocław, teł. 0602/63-65-21 
AUDI 90 OUATTRO, 1991 r.. 120 tys. km. 2300 ccm. 20V, DOHC, 
benzyna : skrzynia biegów. 2ary. teł. 068/374-69-19 
AUDI A2, A3, A4, A6 : części zawieszeń, silniki, skrzynie bie
gów, nowe, oclone, w całości lub na części. Świdnica, tel. 074/
852-44-67
AUDI A3 : czujnik ABS. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
AUDI A 3 .1900 ccm, TD i: tapicerka, poduszki pow., zawiesze
nia, silniki drzwi, maski, błotniki, szyby, koła. Lubin,- teł. 0600/ 
17-73-62
AUDI A3 : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 0605/ 
91-88-41 , Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
AUDI A3,1997 r . : części sinika, skrzynia biegów, zawieszenie 
przednie, ukł. wydechowy, kolumna kierownicza. ABS, półośki 
fotele przednie, dach. serwo, licznik, przełączniki. Zielona Góra, 
tel. 0608/71-01-32
AUDI A3, 1998 r. : podłużnica przednia, lewa, drzwi lewe 
(3-drzwiowy). Nowa Ruda, tel. 0604/61-86-29 
AUDł A 3 .1999 r . : alternator, nowy, na szeroki pasek, - 600 z l 
Świebodzin, M. 068/382-2^63
AUDI A 3 .1999 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy: wzmocnie
nie czołowe z chłodnicami i wentylatorami, boczki drzwiowe, 
wykładziny do bagażnika, półka tytna, zawieszenia i inne. Lu
bin, tel. 0603/71-89-90
AUDI A3, 1999 r., 1600 ccm, 1800 : dach, ćwiartki, drzwi, po
duszki pow., ABS, serwo, sensory, pasy, fotele, tapicerki i inne. 
Opole. tel. 0604/44-16-73
AUDI A3 ,1999 r.,TD : wózki, wahacze, półosie, zwrotnice, ko- , 
lumny McPhersona. Sstwa kierownicza, stabiizator, tapicerka 
drzwi, lusterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
AUDł A3, A4 : zderzaki tylne z belką, kompletne, stan idealny. 
Lubin, teł. 0502/63-02-35
AUDł A3, A4, A6, A8,100,80: kompletne boczne lusterka, lewe 
i prawe, elektrycznie sterowane i ręczne. Wrocław, teł. 0604/
94-65-21

AMORTYZATORY
Amortyzatory w promocji 

(ceny za sztukę brutto)
Seat Ibiza przód -  121 zl
Audi 80 przód . -  85 zl
M e r c e d e s  W 1 2 4  p r z ó d  - 1 8 5  z l  

tył -1 0 5  zl
Vectra A  pizód s  • 90 zl
Mitsubishi Galant, 83-87,1800-2000, przód-290 i  
T o yo ta  C a m ry , 8 6 -9 1 , p r z ó d - 200 z l

w supercenach 

NISKIE CENY WYSYŁKA

SPRZĘGŁA
DO WSZYSTKICH TYPÓW

SAMOCHODÓW |
ZACHODNICH I JAPOŃSKICH ą

K R U K -C Z Ę Ś C I 
W ro cław  u l.  L lto m sk a  25  

tal. 071/355-82-18,0602 86 95 41, 
łax 071/373-52-34

ne. poduszki pod silnik, alternator, głowica, turbina, rozrusznik' 
i inne. Wrocław, teł. 06Q5/93-d4-75 
AUDI A4. 1995 r .: drzwi, skrzynia, półosie i inne. Jelenia Goft-, 
tel. 0607/82-87-59 , . . .  .
AUDI A4, 1995/98 r„ 1600 ćcm. . 1900 ccm, TDI : zderzaki, 
błotniki jntercoołer, ABS, sensory osprzęt silnika, skrzynia biec 
gów(5). klimatronik, dach. felgi aluminiowe, zawieszenie, drzwi,, 
pompa wtryskowa, wspomaganie, serwo, półosie, lusterka, kla
pa, pOdlużnice, miska olejowa, tapicerka, głowica alternator, < 
rozrusznik i wiele innych'części. Mirsk, le i 0604/83-9641, woj. 
jeleniogórskie .
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1900 ccm, TDI : silnik, drzwi, dag), 
szyby, zawieszenia, skrzynia biegów,, chłodnice, konsola, pas 
przedni i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56.
AUDI A4 AVANT, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 KM: tył nadwozia, 
tapicerka. amortyzatory tylne, skrzynia biegów, serwo, ABS, 
nagrzewnica z klimatyzacją, przełączniki. Legnica, tel. 0601/
74-62-22
AUDI A 4 ,1998 r., 1800 ccm, turbo D : ćwiartka tył, pompa ABS, 
ffltr węgłowy, skrzynia biegów (5),.zegary, klapa tylna, zderzak 
tył, tłumik, zbiornik paliwa, drążek synchronizatora i inne. Wro
cław tel. 0607/11-47-36
AUDI A4 AVANT, 2000 r . : drzwi przednie lewe kpi., drzwi tylne 
prawe kp i, wózek, wahacze, półosie. zwrotnice, kolumny 
McPhersona, listwa kierownicza. Smardzów, tel. 071/398-33-51,. 
314-38-54

„TROST” Paweł Trojnar |  
Lubin, ul. Słowiańska 4 §j 

tel. 076/844-20-01 o 
0-601 96 06 81

MECHANIKA POJAZDOWA  
Specjalizacja AUDI, VW, MB 

Części nowe, używane
- remonty silników
- remonty skrzyń biegów
- remonty elektroniki, klimatyzacji

AUDI A4, A6 ,2500 ccm, TDi, V 6 : skrzynia biegów (5), tiptronic. 
turbina, części do silnika, łapy do poduszek, półosie. Lubiń, tel. 
0605/13r32-44
AUDI A 6 : relingi dachowe, chromowane, 2 szt, - 350 zł. Jawor, 
tel. 076/870-17-54 po 20, 0607/21-24-36«
AUDI A6 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
AUDI A 6 ,1900 ccm, TD i: tapicerka, koła, części mechaniczne, 
silniki, drzwi, skrzynia biegów, nadwozie tylne, błotniki i inne. - 
Lubin, teł. 0600/17-73-62
AUDI A6 : przekl kierownicy - 230 zł, kolo zamachowe -2.8 E - 
150 zl, rolka paska wielokłinowego - 80 zł, rólka paska rozrzą
du • 70 zł, kpi. wtrysków paliwa 2.8 - 200 zł, trójkąt ostrzega w- : 
czy, składany, nowy typ -100 zł. Wrocław, teL 0501/60-80-88 
AUDI A 6 : klamki wewnętrzne, popielniczki, wywietrznik z gniaz
dem zapalniczki, fistwy ozdobne konsoli. Wrocław, tel. 0601/ 
81-36-18
AUDI A6 SEDAN, SEDAN': wszystkie części blacharskie i me-

AUTO-CZĘSCI
AUTORYZOWANA KASACJA POJAZDÓW 

UŻYWANE - DUŻY W YBÓR 
osobowe, busy, ciężarowe do 7,51 

elementy karoserii, autoszyby

AUT0-ZŁ0M "CHEL"
pomoc drogowa, ład. do 3 sam. ® 

osobowych jednorazowo 8
C IEŚLE k . O le śn ic y  °  

d r o g a  n r  8  
WROCŁAW - WARSZAWA

tel. 071/315-40-51 
tel. 0-601 951 676
ZAPRASZAM Y 8.00-18.00
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SPAWANIE ALUMINIUM
CZYN N E: 600-2 2 00 

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

0-601 57 17 78, 0501 47 17 86

CHŁODNICE, INTERC00LERY
DO AUT ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH OP974450 

Wrocław, ul. Nyska 59-61, pon.-pt. 8-17, sob. 9-13

Qermaz-B!S to, 071/333-20-18^ ..........—   http://www.auto-czesci.pl

NAPRAWA SENSORÓW  
VW, AUDI, OPEL, MERCEDES, BMW 

tel. 0-602 31 84 11

AUTOCZĘŚCI
c z ę ś c i u żyw a n e  z  d e m o n ta żu  

d o  ró żn y c h  m arek  
d e m o n ta ż  na m ie jscu  

A T R A K C Y J N E  C E N Y
OP010021

W rocła w , u l. S w o jc z y c k a  1 
tel. 071/348-42-16. 372-87-60

nic, 2derzak tylny, 2awies2enie tylne, drcwi prawe, nagrzewni
ca, kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
AUDI COUPE B3 : błotnik pr2edni lewy. Bolesławiec, tel. 0604/ 
75-81-96
AUDI S2, 2226 ccm, turbo : różne C2ęśd mechaniczne I bla
charskie, kompletna dokumentacja. Twardawa, tel. 077/ 
437-17-98, 077/437-19-47
AUDI S6, 3600 ccm, 4400 : agregat klimatyzacji, pompa wspo
magania, c2ęści silnika (4200 ccm). Prochowice, tel. 076/ 
858-47-61, 0605/43-54-20
AUDI S6,100 C4 ,1995 r., 4200 ccm, V 8 : silnik kpi. z instalacją, 
most tylny, chłodnica oleju, zawies2enie, układ kierownic2y. 
Lubin, tel. 0605/13-32-44

TURBOSPRĘŻARKI
NAPRAWA • MONTAŻ ■ SKUP - SPRZEDAŻ. GWARANCJA 

Możliwość wysyłki - teren całego kraju 
w sobotę - teren giełdy LUBIN . 

w niedzielę - teren giełdy w Gliwicach
PH U  B A R P O L , B o ro w a  6 3 , k o ło  O le ś n ic y  

t e l .  0 7 1 /3 15 -7 2-44 , R om . 0-601 71 97  6iO

chaniczne, nowe i używane, klimatyzacja z montażem. Wro
cław, teł. 0503/37-57-25
AUDI A 6 ,1994/97 r , 2500 ccm, turbo D : maska, zderzak tylny, 
dodatki drewniane, konsola z poduszką pow., napinacze pa
sów, sensor, el. roleta na tylną szybę, ukł. wydechowy, osprzęt, 
silnika, zawieszenia, drzwi tylne, klapa tylna, plastiki. Wrocław, 
tel. 0603/30-13-02
AUDI A 6 ,1995 r., 2500 ccm, TD i: sanki pod silnik, stabilizator, 
wahacz przedni, pompa wspomagania, ukł. kierowniczy, kolum
ny McPhersona, półosie. Lubin, tel. 0603/71 -89-90 
AUDI A6,1995 r.: błotnik przedni lewy. Lubin, tel. 0605/07-47-04 
AUDI A 6 ,1995 r., 2500 ccm, TDI: turbosprężarka, pompa wtry
skowa, klimatyzacja, podłużnica, dach Avant, szyberdach, re
lingi, inne. Wrocław, tel. 0600/24-69-67 
AUDI A6 KOMBI, 1996 r. : dach, relingi, błotnik tylny, lampy 
tylne, tapicerka, podsufitka, zawieszenie tylne, lampy tylne, 
poduszki pow., roleta, ukl. wydechowy, wiązka inst. elektr. i inne. 
Lubin, teł. 0603/48-47-12
AUDI A 6 ,1996 r . : szyberdach. Namysłów, tel. 0603/50-03-51 
AUDI A 6 ,1997 r , 2500 ccm, TDI: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie przednie, maska, błotniki, reflektory, drzwi, podusz
ka pow., klimatyzacja, zderzak przedni, tapicerka, chłodnica, 
szyby, ukł. wydechowy I inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
AUDI A 6 ,1997 r . : lampy przednie, sensor poduszek powietrz
nych. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-04-68 
AUDI A6 TDI, 1998 r, 2500 ccm, V6 : różne części, błotniki 
przednie, chłodnice kpi., wnętrze skórzane, reflektory ksenony, 
zderzaki. Lubin, tel. 0601/42-28-49 
AUDI A6,1998 r., 2800 ccm: RO ♦ zmieniacz CD, drzwi, zamki, 
dach, zawieszenia, poduszki pow., konsola, tapicerka, chłodnf- 
ce, pas przedni, lampy i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
AUDI A6 AVANT, 1999 r . : dach, ćwiartki przednie i tylne, klapa 
tylna, zderzak, lampy, elementy zawieszenia, tapicerici, fotele z 
poduszkami pow., osprzęt silnika, ukl. wydechowy, sensory, 
szyby i inne. Gryfów SI., tel. 0601/48-48-37 
AUDI A 6 ,1999 r., 1800 ccm, turbo limuzyna: dach, podłużnice, 
tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, wnętr2e, po
duszki pow., szyby, kola, układ kierowniczy, plastiki, lampy, zde
rzaki, maska, błotniki, felgi aluminiowe. Legnica/ tel. 0603/ 
80-26-88
AUDI A6,2000 r .: pokrywa silnika, stan idealny - 450 zł, błotni
ki, stan idealny • 250 zł, zderzak przedni • 250 zł. Wrocław, tel. 
0604/26-40-66
AUDI A6 ,100 C4 ,1996 r.: konsola, stan idealny, pompa klima
tyzacji. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz.16 
AUDI A6, A4, A8, TT, C4, S4, S6 : elementy blacharki. dęte, 
elementy mechaniczne (4,2, 2,5 TDi, 2,6 V6, 2,8, 2,3), lampy 
ksenonowe, felgi aluminiowe, lampy, szyby, filtry, zegary, lam
py Ouattro, klimatyzacja, radio, subwoofer (Bossę), skrzynia 
biegów, chłodnica i inne. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
AUDI A8 : szyberdach. Namysłów, tel. 0603/50-03-51 
AUDI A8 : klocki ham., przednie i tylne. Świdnica, tel. 074/ 
852-44-67

AUDI TT : lampy przednie ksenonowe, lewa i prawa strona,
kompletne. Opole, tel. 0502/04-43-57
AUDI V8 : wal napędowy, skór2ana tapicerka, moduły, kłimaty-
zacja, zawieszenie tylne, most tylny. Namysłów, tel. 0603/
50-03-51
AUDI V8, 1990 r. : błotnik, tylny zderzak. Wrocław, tel. 0602/ 
23-68-66
AUDI V8 OUATTRO, 1991 r., 2300 ccm, 20V turbo E : szyba 
tylna, kolumny McPhersona, zaciski ham., wykładzina bagaż
nika, osłona koła zapasowego, podszybie plastikowe, tylne 
wahacze, tylne czujniki ABS, zaciski ham. przednie. Jelenia 
Góra. tel. 0603/74-73-17
AUDI V 8 ,1992 r., 4200 ccm : drzwi, silnik, elementy zawiesze
nia. Zielona Góra, tel. 0601/55-16-76 
AUDI, VW : poduszki pow. do modeli A6, A4, A8, TT, C4, B4, S4, 
VW Golfa, Passata (kierowcy, boczne i pasażera), sensory, ta
śmy, deski, pasy pirotechniczne i inne, możliwość montażu. 
Oleśnica, tel. 0602/15-35-30
AUDI, VW : nowe i używane,'turbiny do 1,6 TD, 1,9 TDi (90 KM, 
110 KM, 130 KM), 1,8 T (160 KM) itp., stan b. dobry, na gwaran
cji, silniki i skrzynie biegów, benzynowe i diesel, oclone. Pysko
wice, gm. Gliwice, tel. 0604/84-70-95, 0606/34-02-98

BMW 316 E-36; kierunkowskazy, szkło reflektora. Wrocław, tel. 
071/341-52-47
BMW 316, 1980 r., 1600 ccm, : dużo części. Rad2ików, gm. 
Łagiewniki, tel. 0605/20-86-37
BMW 316, 1982 r. : felgi aluminiowe 13', oryginalne • 200 zł. 
Wschowa, tel. 0606/64-50-85
BMW 316,1988 r . : skrzynia biegów, wal, most tylny,, szyba tyl
na i boczne uchylane, zderzak szeroki tylny. Namysłów, tel. 077/ 
410-25-91
BMW 316 COMPACT, 1995 r. : silnik bez kolektora, instalacja 
elektryczna, ABS z komputerem, 2 kierownice, ukł. wydechowy, 
elementy tapicerki, uszczelki, zbiornik paliwa, McPherson, 2 kola 
stalowe, plastiki, inne drobiazgi, - 500 zł. Krotoszyn, tel. 0604/ 
42-74-38
BMW 316, 318, 520 poj. 1600 ccm, 1800 ccm oraz 2000 ccm: 
różne części blacharskie i mechaniczne, elem. dęte. Wrocław, 
tel. 0605/11-26-18
BMW 318 : skrzynia biegów (5) * poduszki, alternator, rozrusz
nik, zbiornik paliwa. Kępno, tel. 0600/35-94-38 
BMW 318 E-30 : reflektor lewy, atrapa. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
BMW 318,1982 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik na częśd, kpi., nie 
używany 10 lat, BMW 5201: skrzynia biegów (5) • 300 zl. Bole
sławiec, tel. 0605/63-14-06
BMW 318,1982 r . : skrzynia biegów, maska silnika, most tylny, 
wał, lampy przednie i inne. Wrocław, tel. 330-03-81, 0606/ 
70-96-54
BMW 318 i E-30,1986 r.: McPhersony przednie, 2 szt. • 200 zł, 
amortyzatory tylne • 100 zl, lampy tylne - 70 zl/szt., drzwi -150 
zł/szt., chłodnica wody (1800 ccm) -180 zł, wzmocnienie przed
nie - 250 zł, koła - 50 zł/szt., spoiler przedni, mały • 50 zł, błot
niki przednie. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 318, 1987 r. 4-drzwiowy : skrzynia biegów, most, wał, 
drzwi, fotele, błotniki, zderzaki, wahacze, lampy i inne. Świebo
dzice, tel. 074/854-55-37
BMW 318 i E-30,1987 r .: silnik (1800 ccm) • 900 zl. most - 350 
zł, maska -150 zł, pas dolny -130 zł, szyba przednia -150 zf, 
zderzak przedni • 250 zł, lampy tylne • 60 zl/szt., półosie z prze
gubami -150 zł/szt., drzwi • 180 zl/szt., lampy przednie, tłumik 
-150 zł, 4 koła. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
BMW 318,1987 r . : silnik, skrzynia biegów, maski, klapy, zde
rzaki, błotniki, wahacze, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, 
koła, elementy blacharki, przekł. kierownicy, belki i inne. Wro
daw. teł. 0503/96-79-19
BMW 318,1988 r .: drzwi kpi. • 100 zł, skrzynia biegów • 300 zł, 
półosie z przegubami • 60 zl, klapa tylna - 60 zł. lampy tylne • 
50 zł, tylny zderzak plastikowy - 80 zł, maska silnika • 100 zł, 
felgi aluminiowe 15* - 300 zl, dyferencjał -150 zl. Wrocław, tel. 
0608/27-21-22
BMW 318, 1988 r., 1800 ccm : amortyzatory tylne, sportowe - 
200 zł. Wschowa, teł. 0606/64-50-85 
BMW 318 E-30,1989 r., 1800 ccm, 16V: blok silnika z walem, 
korbowodami i tłokami, głowica kpi. z kolektorami (do M40,1800 
ccm), miska olejowa, sprzęgło z tarczą dodskową, spoiler na 
tylną klapę 2 dodatkowym światłem .stop', rozrusznik, altema-

TURBOSPRĘŻARKI
Regeneracja • Skup • Sprzedaż

Wrocław, ul. Armii Krajowej 53, tel. 071/336-60-47 wew. 119, 0-607 525 686

AUSTIN METRO : zderzaki, kola. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
AUSTIN MINI MORRIS : elementy blacharki, mechaniczne, ta
picerka, silnik i inne. Jelenia Góra, tel. 075/755-80-77 
AUTOBUS TAM : most tylny, przekł. kierownicy ze wspomaga
niem. Wrocław, tel. 071/327-60-46 
AVIA: różne częśd. Opole, tel. 0600/64-66-14 
AV1A A31: zawieszenie przednie, most tylny, kabina do remon
tu, szyby, elementy silnika, wały napędowe oraz inne, nowe i 
używane z demontażu. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-07-24, 
0604/26-15-94
AVIA A31, 1983 r. : kontener, zawieszenie, most kpi., pompa 
wtryskowa, przekł. kierownicy, nowa i inne częśd. Wrocław, tel. 
0502/17-75-23
BMW : 4 felgi, 4-otworowe, 195 x 14. Jelenia Góra, tel. 075/ 
755-14-14, 0606/42-02-82
BMW 3 E-36 : granatowa tapicerka drzwi, klamki, zamki, prze
wody elektr. do centralnego zamka i silniczki, mechanizmy szyb, 
lampki wewn., listwy boczne, antena wewn., inne. Wrodaw, teł. 
0607/69-33-65
BMW 3,1985 r . : zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98

LICZNIKI SAMOCHODOWE
Lubin, tel. 0-601 542458 

QPQQQ527
Korekta przebiegu - wszystkie typy i modele.

AUDI A8 : zderzak przedni, - 300 zl. Trzebnica, tel. 071/ 
312-90-36
AUDI A8 ,1995 r . : podłużnica prawa i lewa, pokrywa bagażni
ka, klimatyzacja, szyba tylna, dach, skrzynia biegów, elementy 
przedniego zawieszenia, moduły, elementy silnika 4.2E, elemen
ty układu wydechowego, zbiornik paliwa, licznik, plastiki, skó
rzana tapicerka. Namysłów, tel. 0502/43-45-04 
AUDI A8 OUATTRO, 1996 r., 4200 ccm, benzyna: zawieszenie 
tylne, sanki pod silnik, zegary, ukł. kierowniczy, pompa wspo
magania, lusterka. Lubin, tel. 0603/71-89-90 
AUDI A8, 1996 r., 3700 ccm, V8 : skrzynia biegów Tiptronic, 
półosie, zawies2enie tylne, podus2ki pod silnik, katali2ator, prze
wody do klimatyzacji, nagrzewnica, podłużnica lewa, kompu
ter, ABS. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUDI A8,1998 r, 4200 ccm: silnik kpi., skrzynia biegów Tip-Tro-

BMW 3, 1992 r. : kpi: felg stalowych 15'. Przyłęk, tel. 074/ 
817-00-93, 0600/37-00-06
BMW 3, 5, 7 : amortyzatory przednie, używane, z demontażu
(do nowych modeli). tel. 0503/91 -27-23
BMW 3, 5, 7 : różne częśd. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0604/
11-39-65
BMW 3,5,7  : różne częśd. Kostrzyri, tel. 0607/84-76-55 
BMW 3, 5,7 : różne C2ęśd. Prusice, teł. 0600/32-95-28 
BMW 3,5,7 : różne części. Rawicz, tel. 0602/21-23-02 
BMW 3, 5, 7,1993 r. : kola stalowe, 3 szt. Wrocław, tel. 0501/ 
83-10-82
BMW 3, 7 : błotnik (E-32), głowica dó 735i, listwy, przepływo
mierz, obudowa filtra, komputer, felgi aluminiowe 7J x 15 (318 
is), lusterka (M3), zderzak przedni, podłużnice, listwy, plastiki, 
przełączniki, obudowa filtra pow., zamki i inne. Wrodaw, tel. 
0605/11-62-99

011285 _  ^  —    OPOH285p R O M O  c
A U T O  C Z Ę Ś C I  L O T N I K

AMORTYZATORY KAYABA opo11285

CORSA A,B przód- 1 3 5 z i
KLOCKI HAMULCOWE

KADETT przód 
ASTRA I przód 

.CORSA A,B tył

90 zł 
135 zł 
90 zł

GOLF II 39 zł 

KADETT E -29 zł 

ESCORT V - 49 zł

ABS, intercooler, plastiki, elektronika I inne. Lubin, tel. 0605/ 
13-32-44
BMW 323, 1979 r., 2300 ccm, benzyna : wszystkie części z 
rozbiórki. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
BMW 323,1987 r . : silnik, skrzynia biegów, maśki, klapy, zde- 
rzaki, błotniki, wahac2e, szyby, wyposażenie wnętr2a, lampy, 
koła, elementy blacharki, przekł. kierownicy, belki i inne. Wro
daw, tel. 0503/96-79-19
BMW 324,1985 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik z od
prawą celną - 2.600 zł, skrzynia biegów (5) • 430 zl. Modła, tel. 
076/817-22-19, 0602/88-08-99
BMW 325 E-30 : silnik, udokumentowane pochodzenie, kom
puter, pr2epływomier2, klapa tylna, dr2wi prawe, 2awieszenia, 
półosie, lampy przednie, szyby, kolumna kierownicy, spoiler 
przedni, inne. Wrocław, tel. 0607/19-35-55 
BMW 325, 1987 r . : silnik, skrzynia biegów, maski, klapy, zde
rzaki, błotniki, wahacze, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, 
koła, elementy blacharki, przekł. kierownicy, belki i inne. Wro
daw, tel. 0503/96-79-19
BMW 325,1995 r., 2500 ccm, turbo D : drzwi prawe, grill, szyby,

OP012456

BMW 520 i, 1993 r. : tylna część nadwozia, skrzynia biegów, 
automatic do TDS 520 i 524 D, zawieszenie tylne kpi. Lubaó, 
tel. 0603/08-09-62
BMW 520, 1994 r., 2000 ccm, 24V : lampy, zderzaki, maska, 
grill, tylna klapa, skrzynia biegów, zegar, konsola, tapicerka, 
przekładnia, pompa wspomagania, ABS, pod. powietrzna, felgi 
aluminiowe 16', alternator, rozrusznik i inne. Wrocław, tel. 0603/ 
48-55-90
BMW 520, 525 TDS : zderzak przedni, lampy, halogeny, grill, 
atrapy, błotnik lewy, drzwi, klapy, szyby, klamki, lampy tylne 
(czarne), głowica 2.0 24V, osprzęt silnika, miska oleju 525 TDS, 
pompa paliwa i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 520,525, 1995x : komplet skórzanej tapicerki, stan b. 
dobry, • 2.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-82-06 po godz.20 
O  BMW  523, 528 E -3 9 ,1997/01 r. : maska, lampy, 

błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 
szt), zawieszenia, felgi aluminiowe, klimatyzacja, 
skrzynia biegów, radio ♦  CD, tapicerka, dach, 
ćwiartki, klapa tylna, chłodnice, PDC, nagrzew* 
nice, wzmocnienia, wał, elem. plastikowe i inne. 
Św idnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87025361

BMW 524 D : klapa tylna. Radwanice, tel. 071/311-71-99

tor, siłownik sprzęgła i inne częśd. Wrodaw, tel. 071/353-45-10, 
0503/07-67-61
BMW 318 E-3Q1,1990 r .: tylna część nadwozia 2 lewym błotni
kiem do modelu 2-dr2wiowego • 250 2ł, sprężyny kpi. • 100 2ł, 
belka pod silnik do modelu E-36 do poj. 1.8, cena -100 zł. Pro
chowice, teł. 0609/37-01-46
BMW 318 E-36,1991/95 r., 1800 ccm, wtrysk : wszystkie czę
śd mechaniczno-blacharskie, osprzęt silników, skrzynie biegów, 
drzwi, maski, lampy, zderzaki, mosty, elementy wnętrza, ceny 
od 20 zł. Dobra, powiat Turek, tel. 0604/93-55-89 
BMW 318, 1992 r. : lusterko prawe, maska przednia (coupe), 
2wrotnice, 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, 2egary, poduszki pow., 2awies2enie, felgi 
aluminiowe 17', serwo, nagrzewnica, wzmocnienie, koła stalo
we, ukł. wydechowy, most, osprzęt silnika I inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 318, 320, 324 : silnik 2.0i, głowice, wał, most, skrzynia 
biegów (5), zawieszenia, chłodnica, miska ołeju, szyby, lampy, 
lusterka, plastiki, dr2wi, klapa tylna z szybą, zderzak tylny, błot
nik lewy, halogeny, przekł. kierownicy, osprzęt silnika 2.4 D, 
serwo i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 320 : błotniki, drzwi, dach z szyberdachem, zawieszenie 
tylne, klapa, szyby, zbiornik paliwa. Gryfów śl., tel. 075/ 
781-24-22 ;
BMW 320: komputer typ Bosch 0261200174, rozrusznik, alter
nator. Wałbrzych, teł. 0603/53-31-20 -
BMW 320 : E-21, wał, nagrzewnica, tapicerka, półosie, most 
tylny, zaciski hamulcowe, szyby boczne i tylne, przekładnia kie
rownicza, serwo, stabilizator przedni, wahacze przednie i tylne, 
bębny, tarcze hamulcowe, spoiler przedni .BBS* i inne. Wał
brzych, tel. 0609/26-53-79
BMW 320,1984 r., 1800 ccm, benzyna: wszystkie częśd bla
charki, silnik, 2 kpi. dokumentacją Bielawa, tel. 074/833-14-35 
BMW 320,1987 r.: kolektor z wtryskami, instalacja silnika, kom
puter, rozrusznik, alternator. Kalisz, tel. 062/753-09-13 
BMW 320, 1987 r . : silnik, skrzynia biegów, maski, klapy, zde
rzaki, błotniki, wahac2e, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, 
koła, elementy blacharki, przekł. kierownicy, belki i inne. Wro
daw, tel. 0503/96-79-19
BMW 320, 1988 r., benzyna oraz 325 i: silniki kpi., przebieg 
180-200 tys. km, stan b. dobry, cena 400 DM, odbiór 70 km od 
granicy lub w kraju - 1800 zl. Wrodaw, teł. 0600/19-73-74 
BMW 320, 1988 r. : maski, błotniki. Radwanice, tel. 071/ 
311-71-99
BMW 320 i, 1989 r .: zbiornik paliwa • 200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-46-18
BMW 320 COUPE, 1993 r .: lampa tylna prawa i lewa, silnik 2.0 
24V, skórzana tapicerKa, nagrzewnica, tłumik końcowy, alter
nator, rozrusznik, sprężarka klimatyzacji, skórzana tapicerka, 
pompa wspomagania. Namysłów, tel. 0604/13-37-05 
BMW 320 E-46,2000/01 r., 2000 ccm, diesel: zderzak przedni, 
wzmocnienie przednie, błotniki, chłodnipe, zawieszenie, części 
do silnika, wał napędowy, drzwi, tapicerka, skrzynia biegów (5),

KLOCKI-AMORTYZATORY-FILTRY-PASKI-OLEJE
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| W-w, ul. Grabiszyńska 268 (róg Hallera przy stacji BP), tel. 339-27-01,363-12-14,0-501 250 982|
BMW 524 TD : chłodnica oleju. Świebodzin, lei. 068/382-28-63 
BMW 524 : alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 524 d, 1986 r„ 180 tys.-km : silnik ♦ skrzynia biegów z 
dokumentacją. - 1700 zl. Droszków, gm. Zabór, woj. zielono
górskie, tel. 0605/11-09-31
BMW 524, 1990 r. : głowica, lampy przednie, czujnik wtrysk. 
Wrocław, tel. 0608/44-32-29
BMW 524 td, 1991 r . : felgi aluminiowe z oponami, zawieszenie 
tylne, most, drzwi prawe, szyba tylna, lusterko lewe, grill, po
dłużnica. Kalisz, tel. 0600/89-46-56 
BMW 524 TD, 1991 r.: wahacze tylne, amortyzatory tylne, chłod
nica wody, lampy tylne, lusterka, stabilizator przedni, kierowni
ca. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 524 E-34, 1991 r., TD : koło dwumasowe, skrzynia bie
gów (5), głowica. Legnica, tel. 0600/74-26-22 
BMW 525 E, 2700 ccm : przepływomierz powietr2a, fabrycznie 
nowy, - 1.000 zł. Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18 
BMW 525: głowicę z gwarancją szczelności, pompy -100-1.500 
zl. Wrocław, teL 071/311-74-56, 0600/39-76-23 
BMW 525, 1991 r., 2500 ccm, 24V : skrzynia biegów - 300 zl, 
silnik wyderaczek - 50 zł, podus2ki pod silnik - 50 zł/szt., zbior
niczek do wspomagania • 70 zl, zwalniacze do poduszki pow., 
tempomat, inne. Wrocław, tel. 071/398-77-40 
BMW 525, 1991 r. : głowica kompletna, 2 szt., komplet foteli, 
maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki pow. 
Wrocław/teł. 0601/70-17-36
BMW 525IE, 1992 r .: silnik 2500 cćm, bez głowicy, ABS, fotele, 
skrzynia biegów 151, silnik 2500 ccm kpi., webasto, lampy, elek
tronika, wspomaganie kierownicy, zegary, felgi aluminiowe 16' 
Brabus, zamki, zawieszenia. Paczków, powiat Nysa, tel. 0603/ 
36-63-27
BMW 525 i, 1992 r., 2500 ccm, 24V : grill • 250 zł, kpi. ukł. 
wydechowy • 1.000 zl, zbiornik paliwa - 100 2ł, zawieszenia i 
inne. Wrocław, tel. 0502/89-98-98 
BMW 525, 1993 r., benzyna i diesel: skrzynie biegów, mosty 
tylne, zawieszenie tylne, chłodnice, drzwi tylne, ukl. kierowni
czy, belka oraz silnik na częśd (2000 ccm). Wrocław, teł. 0605/ 
06-97-10 j
BMW 525,1993 r.̂  pompa paliwa - 250 zł. Legnica, tel. 0603/ 
53-26-42
BMW 525 i, 1994 r.: różne częśd. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
BMW 525, 1995 r . : komputer Bosch, moduł, 2egary. Wrocław, 
tel. 071/339-72-81
BMW 528 i E-39, 2000 r. : różne c2ęści blacharskie i mecha
niczne, elementy 2awies2enia, dach (kombi), lampy ksenono
we, inne. Wrocław, tei. 0603/35-84-78 
BMW 6, 1980 r. : wszystkie częśd. Zielona Góra, tel. 0601/ 
21-98-80
BMW 628 : przepływomierz z 1995 r. r 250 zl. Jelenia Góra, tel. 

. 0607/11-57-62 
BMW 7,1981/85 r .: różne częśd z rozbiórki. Wrodaw, tel. 0602/ 
86-35-69 -
BMW 7,1989 r . : zderzak przedni, klapa tylna, zawieszenie tyl
ne, most tylny do 5.01. Opole, tel. 0601/71-67-25 
BMW 7,1993 r . : szyberdach. Namysłów, tel. 0603/50.03-51 
BMW 730,1992 r., 150 tys. km, 3000 ccm, wtrysk: silnik * skrzy-

tapicerka, konsola, klapa tylna, błotniki, chłodnice, sensor i inne.
Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56
BMW 328 : komputer, - 400 zl. Bierutów, woj. wrodawskie, tel.
0609/48-26-74
BMW 5: hak holowniczy z odpinaną główką (do nowego mode
lu). Trzebnica, tel. 071/387-08-22 
BMW 5 : most tylny, zawieszenia, szyberdach, szyba tylnych 
drzwi, prawa strona, fotele. Wrocław, teł. 0601/79-08-31 
BMW 5 E-34 : maska silnika (wąski grill), - 300 zł. Wrocław, tel. 
0602/42-58-23
BMW 5 E-34 : kratki, atrapy plastikowe i stalowe, halogeny, kie
runkowskazy, wiązka elektr. zderzaka, termometr, mocowanie 
zderzaka, listwy zderzaka, kolektor ssący. Wrodaw, tel. 071/ 
325-13-37 po godz. 20
BMW 5,1984 r.: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
BMW 5,1985 r., 2500 ccm, benzyna, wtrysk : drzwi, klapa tyl
na, lusterka, kolumna kierownicza, pompa wspomagania, kom
puter, rozrusznik, alternator. Wrocław, tel. 373-87-98, 0606/ 
49-34-97
BMW3,1986 r . : nadwozie, drzwi, silnik 2500 ccm iE, skrzynia 
biegów z 90 r., koła, szyby, lampy, maski, zawieszenia, wnę
trze, most, elektronika, blok silnika, błotniki, pompy paliwa, inne. 
Paczków, powiat Nysa, tel. 0603/36-63-27 
BMW 5,1988 r.,: komplet uzbrojonych drzwi, • 400 zł. Gniecho- 
wice. tel. 071/316-97-85, 0501/62-41-91 
BMW 5,1990 r.: belka pod silnik, plastiki, listwy na drzwi, chłod
nica wody, przewody gumowe. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
BMW 5,1992 r . : hak holowniczy, oryginalny na kluczyk, szyba 
przednia prawych drzwi i akcesoria. Nowa Sól, tel. 068/ 
388-74-59
BMW 5 E-34,1993 r., 3000 ccm, 32V: felgi aluminiowe, drzwi 
(kpi. elektr.), konsola, 2egary, tapicerka, fotele * kanapy, prawa 
ćwiartka, skr2ynia biegów 4HP22 (automatic), kierownica z po
duszką pow. ♦ sensor, cały tył, tylne zawieszenie, szeroki grill, 
maska i inne. Wrocław, tel. 0603/48-55-90 
BMW 5 E-34,1993 r., 2500, 3000 ccm : drzwi, lampy, zderzak 
tylny, maska, grill, przekładnia, zawieszenie, skrzynia biegów, 
filtr powietrza (3000 cm3), mosty, wzmocnienie, klapa, tapicer
ki, pod. powietrzne, visco, pompa wspomagania, ABS i inne. 
Wrocław, tel. 0502/16-27-83
BMW 5 E-39,1997 r., 2500 ccm, TDS : chłodnica wody I klima
tyzacji, elektrowentylator, nakładka 2derzaka przedniego, osło
ny pod silnik. Nowa Ruda, teł. 0604/61-86-29 
BMW 5 E-39,1999 r . : lampy przednie 2 szt, • 1.500 zl. Kobie
rzyce, tel. 071/311-34-85
BMW 520,1982 r, 2000 ccm 6-cyłindrowy: drzwi, szyba tylna, 
błok silnika, skrzynia biegów automatyczna, wal,, most, wspo
maganie kier., pompa hamulcowa, wtrysk paliwa, zbiornik pali
wa. Polkowice, tel. 0607/27-68-84 
BMW 520 i. 1989 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 12V: silnik kpi. ♦ 
komputer, chłodnica, kolektory, alternator, drzwi przednie, szy
by el. reg., maska. Świebodzin, tel. 0607/60-14-07 
BMW 520 i, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk : tylna część nadwozia, 
szyba tylna, zawieszenie tylne, most tylny, wał napędowy, sil
nik, tapicerka, alternator, rozrusznik, ABS i inne, - 1.500 zl. Le
gnica, tel. 076/854-41-30, 0606/46-56-52
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BMW 520 i, 1990 r. : zderzak tylny, tył karoserii, klapa, lampy 
tylne, drzwi, tapicerka, skrzynia biegów (5), zawieszenie i inne. 
Lubin, tel. 0605/12-96-07
BMW 520,1991 r., 2000 ccm, 24V: sprężarka klimatyzacji, cewki 
zapłonowe, chłodnica wody, klimatyzacji, rozrusznik, alterna
tor, maska, zder2ak przedni. Lubin, tel. 0608/65-59-06 
BMW 520,1991 r .: maska przednia, nakładka zderzaka. Jedli
na Zdrój, tel. 0606/36-01-64
BMW 520,1991 r., 2000 ccm, benzyna, 24V: skrzynia biegów, 
rozrusznik, klimatyzacja, ABS, katalizator, klapa bagażnika, tyl
na prawa Hewa ćwiartka, tylne prawe drzwi. 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

USZCZELNIANIE, REGENERACJA 
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nia biegów, zderzak tylny, hak nowy oryginalny, fotele podgrze
wane (szare), kolumna kierownicza, most, nagrzewnica, listwy 
dachowe (srebrne), komputer, podsufitka z szyberdachem. Le
gnica, tel. 0502/17-72-22
BMW735,1986 r.: wszystkie częśd z demontażu. JelenfafGóra, 
tel. 0607/11-57-62
BMW 750,1987 r . : drzwi, deska rozdz., skórzane fotele, tylne 
zawieszenie, tylna klapa, tylne lampy i ihne. Lwówek śl., tel. 
0602/84-22-10
BMW 850 i : elementy blacharki i zawieszenia, inne. Wrocław, 
tel. 0607/19-35-55
BMW E-28 : różne częśd. Gorzów Wlkp:, tel. 0503/84-65-87 
BMW E-28,1-985 r., 2000 ccm, wtrysk : silnik, udokumentowa
ne pochodzenie, elementy blacharki, stan b. dobry. Wrodaw, 
tel. 0609/17-91-95
BMW E-30 : fotele przednie, łamane oparda. Bolesławiec, tel. 
0501/55.-60 6̂2
BMW E-30 ; lampy, zawieszenie. Wrocław, teł. 0602/86-35-69 
BMW E-36 TDS : lewa tylna ćwiartka, lewy słupek 2 progiem, 
drzwi lewe, pokrywa bagażnika, zderzak, skrzynia biegów, za- 
wiesz., tapicerka, komputery i inne. Bolesławiec, teł. 075/ 
732-10-37
BMW E-36 : lampy tylne oryginalne -100 zl/kpl., felgi stalowe z 
oponami zimowytni do BMW 3, 5 - 200 zl/kpl. Bolesławiec, tel. 
0604/88-72-23
BMW E-36 : silnik kpi., dach, ćwiartka lewa, wnętrze kpi., za- 
wieszenie tylne, skrzynia biegów, wal, drzwi prawe tylne. Opo
le, teł.0600/82-09-15
BMW E-36,1800 ccm, wtrysk : wahacz lewy, zwrotnica z ABS. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61. 0605/43-54-20 
BMW E-36 : lusterko M3, pokrywa silnika coupe, amortyzatory, 
sprężyny sportowe, zawieszenie tylne i inne, - 1.200 zł- Ząbko
wice Śląskie, tel. 0604/61-23-09
BMW E-36, 1991 r., 2000 ccm, benzyna : kierunkowskaz biały 
prawy, halogen prawy, skrzynia biegów ♦ wal. przełączniki pod
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FABISIAK - FREUK
58-330 JEDLINA ZDRÓJ 

u l. Świdnicka 1
tel. 074/845-55-80 

ZAPEWNIAMY CZĘŚCI

kierownicę, zbiornik do płynu od wspomagania. Wrocław, tel. 
071/398-77-40
BMW E-36,1992 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk : osprzęt silni
ka, miska olejowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, most 
tylny, nagrzewnica, koło pasowe, pompa wspomagania i pom
pa olejowa oraz inne. Lubin, tel. 0603/71-89-90 
BMW E-39,1996/00 r., benzyna, diesel: szyby, drzwi, błotniki, 
maski, klapa, lampy, zderzaki, chłodnica, poduszki pow., tapi
cerka, skrzynia biegów, silnik, zawieszenia, dach, podłużnice. 
Legnica, tel. 0605/78-53-53

TURBOSPRĘŻARKI
REGENERACJA- SPRZEDAŻ 
Wschowa, tel. 0-603 75 52 73

         . w 5* * :

TŁUMIK EXPRES> 
OSOBOWE IBUSY |

Tłum iki, katalizatory, łą czn ik i e lastyczne g  
B0SAL, ASMET. Dorabianie układów. °  

Wrodaw, ul. Nasienna 35 (boczna u l. M alick ie j) 
®  0 -602  4 9  4 2  05 , p o n .-p Ł  9 ” -16”  S

CITROEN BX, 1900 ccm, d iesel: skrzynia biegów, silnik. Mi
licz. tel. 0501/52-82-53
CITROEN BX : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe. sinik 
1900 ccm, diesel. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/ 

,79-30-54 ,
CITROEN BX, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk : skrzynia 
biegów, chłodnica, maska silnika, błotniki, drzwi, przedni zde
rzak (1985 r.), rozrusznik, pompa hydrauliczna, listwa kierowni
cza, nagrzewnica, konsola, zbiornik paliwa, lampy i inne czę
ści. Wrocław, tel. 373-87-98, 0606/49-34-97 
CITROEN BX, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk : komputer, wtryski, 
cewka zapłonu, kolektor ssący i wydechowy. Lubin, tel. 076/ 
846-65-46
CITROEN BX, 1991 r . : skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00

CITROEN
Diagnostyka, remonty silników i zawieszeń
sprzedaż części nowych i używanych
50-160 Wrocław, ul. Boya Żeleńskiego 551 
tel. (071) 372-61-32, kom. 050118 20 7 7 1

CITROEN C15 : błotnik przedni prawy - 80 zl, nakładka plasti
kowa na błotnik prawy • 30 zl. Wrocław, tel. 071/349-23-92 
CITROEN C25, 2500 ccm, turbo D : silnik. Wrocław, tel. 0606/ 
40-03-11
CITROEN C25, 1989 r., 2500 ccm, diesel : skrzynia biegów, 
przekładnia kierownicza. Głuszyca, gm. Wałbrzych, tel. 0603/ 
65-25-97
CITROEN C25,1990 r., 2500 ccm, diesel: silnik z osprzętem, 
skrzynia biegów, zawieszenia, przednia szyba, zbiornik paliwa, 
tylna belka, półosie i inne częśd. Wałbrzych, td. 074/846-49-58

CITROEN B
WARSZTAT - 8"-17"

SKLEP-8»-17«

OP974380 .......
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BMW E-39,1998 r . : drzwi prawe przednie • 450 zł, klapa tylna 
(sedan) - 300 zł, obudowa lampy przedniej prawej -100 zl. Je
lenia Góra, tel. 0607/11-57-62 
BMW Z3 : przednia maska. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
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, 
td. 0501/81-36-18 .
CHRYSLER ES COUPE, 1989 r., 2200 ccm, turbo bezyna : róż
ne częśd, maska, drzwi, błotniki, klapa tylna z szybą, chłodni
ca wody i klimatyzacji kpi., silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nia, siedzenia i inne. Wschowa, tel. 0605/74-05-31 
CHRYSLER VOYAGER : zderzak przedni. Milicz, tel. 071/ 
384-24-31, 0609/46-79-51
CHRYSLER VOYAGER . lampy przednie. Oleśnica, td. 071/ 
315-40-51 .
CHRYSLER VOYAGER : amortyzatory, resory. Wrodaw, td. 
0503/84-95-13

CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: częśd silnika, dementy hy
drauliki, pdosie, pompa klimatyzacji - 250 zł. przekł. i wspom. 
kierownicy - 300 zł: Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
CITROEN EVASION: klapa tylna. Wałbrzych, td. 074/848-11-86 
CITROEN EYASION : błotnik prawy i lewy, zderzak przedni i 
tylny, drzwi, klapa tylna. Wrocław, teł. 0601/95-16-78 v 
CITROEN SAXO, 2000 r. . maska, lampy, zderzaki, błotniki, 
drzwi, atrapa. Wrodaw, td. 071/344-55-06, 0604/50-00-89 
CITROEN VISA 652 : przełącznik światd, zegary, wycieraczka 
przednia z silniczkiem kompletna, poduszki pod silnik, sanki 
pod silnik, stabBizator. Wrodaw, td. 071/345-14-23 
CITROEN XANHA, 1900 ccm, diesel: wózek, wahacze, zwrot
nice, kolumny McPhersona, półosie, listwa kierownicza, stabili
zator. Smardzów, tel. 071/398-33-51. 314-38-54 
CITROEN XANT1A, 1996 r., 1800 ccm: skrzynia biegów, drzwi, 
zawieszenia, szyby, fotele, osprzęt sinika i inne. Legnica, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05
CITROEN XANTIA, 1998 r . : kierunkowskaz prawy, szyba klapy 
tylnej, zderzak tylny, uszczdka, listwa ozdobna, plastiki, tapi
cerka do drzwi i nadkda tylnego lewego. Wałbrzych, td. 074/ 
665-04-45
CITROEN XM : silnik (2.0 E), skrzynia biegów, zawieszenie 
przednie i tylne, tapicerka (fotele) oraz kule gazowe kpi. Jele
nia Góra. tel. 075/736-96-28, 0600/71-54-40 
CITROEN XM : szyba do tylnej klapy. Smardzów, td. 071/ 
398-33-51, 314-38-54 .
CITROEN XM : przód na częśd, • 350 zł. Ziębice, tel. 071/ 
344-68-89
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CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r . : różne częśd blacharskie i 
mechaniczne. Poznań,..td- 061/810-51-57, (^01/72-46-69 

1 CHRYSLER VOYAGER,1993 r„ .2500 cdn,. turbo D :: drzwi, 
maska, zawieszenia, chłodnice, poduszki pow.,.konsola, szy- 

z by. osprzęt Silnika, błotniki, pas przedni, grill. Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56
CHRYSLER YOYAGER, 1996/98 r . : lampa przednia. Wrodaw,’ 
tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER VOYAGER, 1998 r., 2400 ccm: chłodnica, klimaty
zacja, skrzynia biegów, automatic, oś tylna, ukl. kierowniczy, 
wahacze, szyby, osprzęt silnika, ukl. wydechowy, lusterka, Bcz- 
nik, zbiorniczki i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
CITROEN, 1900 ccm, diesel: głowica kpi., po remonde, - 700 
zl. Wałbrzych, td. 074/842-62-83 w godz.8-16 
CITROEN AX : zderzak tylny czarny, szyba tylna, luki tylne. 
Świebodzice, tel. 0605/69-20-69
CITROEN AX : hak oryg., reflektory przednie, lampy i zderzak 
tylny. Wałbrzych, tel. 0503/07-45-92 
CITROEN AX, 1994 r., 1500 ccm, diesd : silnik z  dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
CITROEN AX, 1994 r . : dużo częśd z demontażu, ceny od 10 
zl. Opde, tel. 0601/65-01-61

CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ
PW "G.M . CAR", 55-011 Siechnice 

k. Wrocławia, ul. Opolska 21, 
teł. 071/311-5942,071/311-54-13, (̂ 604607719.

CITROEN AX, 1995 r.: maska silnika. Brzeg. td. 0603/69-63-90
CITROEN AX, B X : komputery Bosch 0280 000751, Bosch 0261
200162. Wałbrzych, td. 0603/53-31-20
CITROEN BERUNGO, 1400 ccm: komputer, sinik. Otmuchów,
tel. 077/435-69-77, 0604/09-00-93
CITROEN BX : błotniki, drzwi, zawieszenie tylne i przednie.
szyby, zbiornik paliwa, wzmocnienie czołowe, chłodnica, deska
rozdz. Gryfów Śl., td. 075/781-24-22
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: silnik kompł., uzbrojony, -1.500
zl. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94

CITROEN XM. 1990 r.. 3000 ccm, V6 : różne częśd Wrocław, 
tel. 0609/35-04-00,, ; ..
CITROEN XSARA : błotnik lewy, plastiki bagażnika.-Głogów, 
tel. 0501/62:27-65 > 1 l • >
CITROEN XSARA : błotniki, zderzaki, lampy, luster^, podszy
bie. Wrocław, tel. 071/344-55-06, 0604/50-00-89,. ...
CITROEN XSARA, 1997/99 r., 1400 cćm: skrzynie biegów, kpi. 
tylne zawieszenie, maglownica, kolumna kierownicza, fotele, 
tapicerki, zbiornik paliwa, instalaqe elektr., drążek stabilizacyj
ny, linki, plastiki, nowy pasek rozrządu, sprzęgło, zadski z  kloc
kami, inne. Częstochowa, td. 0601/74-24-17 
CITROEN XSARA, 1999 r . : siedzenie tylne, komplet z półką, 
wlot pówietrza do filtra. Bolesławiec, tel. 0600/89-30-91 
CITROEN XSARA KOMBI, 1999 r .: dach, wzmocnienie boczne 
prawe, nadkola tylne, podłoga bagażnika i inne. Lubin, tel. 0605/ 
22-00-92
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r.: tylna oś kompletna. Smar
dzów. tel. 071/398-33-51. 314-38-54 
CITROEN ZX : klapa tylna, zderzaki, wzmocnienie przednie, 
maska, błotniki. Wrodaw, tel. 071/344-55-06,- 0604/50-00-89 
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk : różne częśd używa
ne, z demontażu. Wrodaw, td. 0601/70-17-36 
CITROEN, PEUGEOT 205,305,309,505, J 5 ,1984/95 r. 1.8 D. 
1.9 D i TD, 2.5 D : silniki kpi., stan idealny, kompletna dokumen
tacja, głowice siników, walki rozrządu, pompy vacum, rozrusz
niki, zawieszenia, belki tytne, amortyzatory, drzwi, turbosprę
żarki, pompa wtryskowa, klocki hamulcowe, szczęki i inne. Choj
nów, td. 0606/47-11-90, 076/817-21-15 
DACIA 1310 : sinik, skrzynia biegów, alternator, półośki, ukł. 
kierowniczy, tylna oś kpi., szyby, pompa hamulcowa, wodna, 
chłodnica! Wrodaw. td. 071/321-26-62

A U T O N A P R A W A  L E S M A R

S E R  W I S
C IT R O E N , P E U G E O T , R E N A U L T  

A U D I, V O L K SW A G E N  
C z ę ś c i d o  a u t  f r a n c u s k ic h

NADWOZIE
D A E W O O  M A TIZ

FABRYCZNIE NOWE
cena 2.000 zi brutto

M oż liw ość  rejestracji 
ZDERZAKI, DRZWI PRZEDNIE I TYLNE PRAWE 

DAEWOO MATIZ 
cena 150 zl brutto 

DAEWOO LANOS - ZDERZAKI 
cena 160 zł bnitto 

MATIZ-POKRYWY BAGAŻNIKA
cena 180 zł brutto 8

Wystawiamy faktury VAT ° 
tel. 076/844-43-17.0-603 956 056
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z USA ’
ponad 1000 numerów części zamiennych 

;. • atrakcyjne ceny 
- również sprzedaż wysyłkowa 

• - szybkie dostawy
LOMO - POLSKA S.C. 
te l./fax  074/818-10-09

DACIA : różne częśd. Wrocław, tel. 071/399-85-82 
DAEWOO ESPERO : szyby boczne, mechanizm podnoszenia 
szyb, siłownik centralnego zamka. Bdeslawiec, tel. 0501/ 
55-60-62
DAEWOO ESPERO: lampy tylne, klapa tylna. Mojesz, woj. je
leniogórskie, td. 0502/67-28-28 
DAEWOO ESPERO . nowe halogeny. Wrocław, tel. 0601/ 
80-99-18 .
DAEWOO ESPERO, 1997 r .: sprężarka do klimatyzacji, sonda 
lambda, drzwi, tylna część nadwozia, zawieszenia i inne. Ole
śnica, td. 071/315-40-51
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r : częśd używane. Wro
daw, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS : zderzaki, reflektory, maski, klapa bagażni
ka, błotniki, drzwi. Lubin, td. 0502/63-02-35 
DAEWOO LANOS 3-drzwiowy: drzwi lewe kpi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
DAEWOO LANOS SEDAN : drzwi prawe tytne kpi, - 300 zł. 
Świebodzice, tel. 0601/67-21-85
DAEWOO LANOS: sinik, skrzynia biegów, zawieszenie, dach,
drzwi i inne. Wrodaw, tel. 0503/74-80-58
DAEWOO LANOS: drzwi przednie, zderzaki. Wrodaw, tel. 071/
302-72-09
DAEWOO LANOS : różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41 , Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO LANOS, 1998 r . : pompa hamulcowa, dtemator, roz
rusznik, szyba przednia lewa, komputer, plastiki wnętrza, sprę
żyny. Wrocław, td. 0503/57-28-01 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1500 ccm, 16V: silnik z osprzętem, 
skrzynia biegów, półosie, zawieszenia, drzwi, przedni pas, tyl
ne błotniki, siedzenia, tapicerka, konsola, układ wydechowy, 
zderzaki, felgi, maglownica, dach do modelu 5-drzwiowego. 
Chojnów, td. 0600/34-40-71
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1500 ccm : skrzynia biegów (5), 
zawieszenie przednie i tylne, drzwi, klapa tylna, lampy tylne i 
inne. Jawor. td. 0603/62-30-62 
DAEWOO LANOS. 1999 r., 1500 ccm, 16V, ECOTEC1600 ccm: 
sinik, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, ukł. kierowniczy, 
klimatyzacja, poduszka pow., konsola, instalacja dektr., chłod
nica, filtr pow., zbiorniczki, tapicerka i inne. Lubin, td. 0603/ 
48-47-12
DAEWOO LANOS. 1999 r. : dach, błotniki tylne, klapa tylna, 
tapicerka, ukl. wydechowy, zawieszenie tytne, poduszka pow., 
klimatyzacja, plastiki, wiązka inst. dektr., lampy tylne i inne. 
Lubin. td. 0600/34-00-82
DAEWOO LANOS. 1999 r. : błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tylne prawe. Oborniki śląskie, td. 071/310-15-80 
DAEWOO LANOS, MATIZ, NUBIRA: drzwi, zderzaki, błotniki, 
chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie boczne, 
reflektory i inne.., tel. 071/311-47-60 po godz. 18,0607/63-77-40
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flektory, lampy, kierunkowskazy, halogeny, atra
py, zd e rz a k i,  c h ło d n ic e ,  b la c h y  i inne . 
„REG -PLAST", Wrocław, ul; Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81012781

DAEWOO NUBIRA: reflektory, zderzaki, maski, kłapa bagażni
ka, błotniki, drzwi, łubin, tel. 0502/63-02-35 V 
DAEWOO NUBIRA : wózek, wahacze, zwrotnice, półosie, Jio- 
lumny McPhersona, listwa kierownicza. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51; 314-38-54
DAEWOO NUBIRA : lampa prawa przednia, katalizator, drzwi, 
maska, koła i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO NUBIRA i : reflektory kompl., lewy i prawy -170 zł, 
maska - 400 zł, zderzak przedni - 170 zl. Wrodaw, tel. 071/ 
349-23-92
DAEWOO NUBIRA: różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41 , Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO NUBIRA, 1996 r . : drzwi przednie lewe, niekomplet
ne • 200 zł, tylna klapa od kombi, nieuzbrojona • 250 zl. Wro
daw. tel. 071/348-38-74
DAEWOO TICO: błotnik przedni lewy. Brzeg, td. 077/416-30:78

[<j> DAEWOO]
tel. 071/789-90-56

W ro c ła w  -  P s ie  P o le  
ul. Bierutowska 38

DAEWOO TICO: drzwi, maski, klapy, szyby, fotele, kda, skrzy
nia biegów, lampy. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
DAEWOO TICO : skrzynia biegów, błotniki, betka pod zderzak, 
drzwi. Legnica, td. 0606/68-30-86 
DAEWOO TICO : reflektory, zderzaki, maski, klapa bagażnika, 
błotniki, drzwi. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
DAEWOO TICO : maska przednia. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51, 314-38-54
DAEWOO TICO : drzwi, klapa tylna, lampy, grill, elementy ka
roserii, tapicerka i inne. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
DAEWOO TICO : błotniki tylne (nowe). Wrodaw, tel. 071/ 
333-70-92, 0601/56-17-22
DAEWOO TICO,: zderzak przedni, -180 zl. Wrocław, teł. 071/ 
343-61-07
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, td. 071/ 
302-72-09
DAEWOO TICO, MATIZ: drzwi, maska przednia, zderzaki, lam
py i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAF 400. 2500 ccm. diesel: sinik oclony, stan b. dobry. Głu
chołazy, tel. 077/439-56-61
DAF 400 : skrzynia biegów, wał, resory, most tylny, drzwi, de
menty blachafki, koła, resory, teleskopy. Wrocław, tel. 0601/ 
79-08-31
DAF 400,1988/98 r. sinik Peugeot 2.5 D: skrzynia biegów (5),
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DAEWOO LANOS, NUBIRA II: nowe owiewki drzwiowe, listwy 
boczne, reflektory. Wrocław, td. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
DAEWOO LEGANZA : reflektor prawy. Wrocław, tel. 0603/ 
85-13-62
DAEWOO MATIZ : McPherson prawy + wahacz, stabilizatory, 
tłumiki, sprężyny i inne. Lubin, td. 0609/41-30-38 
DAEWOO MATIZ : reflektory, zderzaki, maski, klapa bagażni
ka, błotniki, drzwi. Lubin, td. 0502/63-02-35 
DAEWOO MATIZ : różne częśd blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, td. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ : drzwi kompletne, klapa tylna kompletna, 
wózek, wahacze, półosie. zwrotnice, kolumny McPhersona, li
stwa kierownicza. Smardzów, tel. 071/398-33^, 314-38-54

.A m ortyzatory,
OP012473

DAEWOO MATIZ : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41 , Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: zderzak przedni, drzwi przednie lewe. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO NEXIA, 1600 ccm, wtrysk : sinik, - 500 zł. Świebo
dzice, td. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
DAEWOO NEXIA: drzwi, zawieszenie kpi, tapicerka, kataliza
tor, pompy, grille i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO NEXIA: drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 071/ 
302-72-09
DAEWOO NEXIA: różne częśd. Wrodaw. td. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA : różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41 , Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO NEX1A. 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm. wtrysk: sinik 
kompletny, skrzynia biegów, klapa tylna z szybą i inne. Biela
wa. td. 0603/22-55-40
DAEWOO NEXIA, 1997 r . : maska. Rybnik, tel. 0604/13-67-26 
O  DAEW OO NEXIA, LANOS, FIAT BRAVA, CINQU- 

ECENTO, SEICENTO, TIPO, UNO, TEM PRA, PUN
TO, SIENA, DUCATO, roczn iki 1980-2000 r.: re-

kolektor, głowica turbo, inne. Zielona Góra, tel. 068/321-32-96, 
0603/04-26-45
DAF 400,1992/98 r., 2500 ccmr diesel: silnik, wał napędowy, 
głowica, turbina z kolektorem, skrzynia biegów (5), most tylny 
pojedyóczy i do "bliźniaka”, chłodnica, lampy tylne, przełącznik 
świateł i kierunkowskazów, drzwi boczne. Zielona Góra, tel. 068/ 
325-39-95 po godz. 16, 0607/74-51-25 
DAIHATSU APPLAUSE : maska prżednia, lampa przednia. 
Wrocław, td. 0601/72-56-81
DAIHATSU CHARADE: silnik, zawieszenie i inne. Prusice, woj. 
wrodawskie, tel. 071/312-54-64. 0606/40-03-11 
DAIHATSU CHARADE: drzwi, maski, zderzaki, koła, łampy, grill, 
amortyzatory, katalizator i inne. Wrodaw, tel!' 0601/72-56-81 
DAIHATSU CHARADE: drzwi, maski, zderzaki, kda, lampy, grill, 

■ amortyzatory, katalizator i inne..Wrocląw, tel. 0601/95-16-78 
' DAIHATSU CHARADE G-10/11?3O/1QOS/iO1 $.1980/93 r.,993 

ccm, benzyna, diesel: głowice, silniki, elementy blacharki, pra- 
v wie wszystkie częśd do 3- i 5-drzwiowego, nowe i używane, 
-  sprzedaż wysyłkowa. Wrocław, td. 0601/87-25-65 . 

DAIHATSU CHARADE, 1985 r. : skrzynia biegów, chłodnica, 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73. 
DAIHATSU CHARADE, 1987/94 r., 1000 ccm : drzwi, błotniki 
przednie i tylne, klapa, zawieszenia, skrzynia biegów, lampy, 
osprzęt silnika, kolumny McPhersona kpi., różne częśd blachar
skie (do modelu 5-drzwiowego) i inne drobne częśd. Wrocław, 
td. 0503/36-60-05
DAIHATSU CHARADE, 1992 r. : przekł. kierownicy, kolumna 
kierownicy, wahacze, bębny, tarcze, kierownica, kpi. foteli, kie
runkowskaz prawy, liczniki, konsola i inne. Świdnica, teł. 074/ 
858-99-67, 0606/12-99-22
DAIHATSU CHARADE, APPLAUSE, 1990 r., 1600 ccm, benzy
na : błotnik przedni, prawy, drzwi prawe, przednie i tylne, atrap- 
ka przednia z napisem Daihatsu, wąska i wiele innych. Wro
cław, tel .0601/87-25-65
DAIHATSU CUORE: klapa tylna, maska, zderzaki, lampy i inne. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU CUORE: klapa tytna, maska, zderzaki, lampy i inne. 
Wrodaw. tel. 0601/95-16-78.
DAIHATSU CUORE, 1989 r .: drzwi, klapa tylna i przednia, błot
niki, sZyba przednia, automatyczna skrzynia biegów, kolumny 
McPhersona, wahacze i inne. Nabłoto, gm. Brody, teł. 068/ 
371-20-61
DAIHATSU FEROZA, 1994 r„ 2000 ccm : błotniki przednie, 
pokrywa silnika, drzwi lewe, zderzak przedni, reflektory, kierow
nica, atrapa przednia lub całe nadwozie/Wrocław, tel. 0603/ 
32-24-71

HURTOWNIA:
tel. 071/369-76-01 do 2, fax 071/369-76-03 
pon.-pL 7.00-17.00 sob. 8.00-14.00

SKLEP PRZY HURTOWNI:
tel. 071/369-76-06, fax 071/369-76^03 

pon.-pt. 8.00-17.00 sob. 8-00-14.00

AUTORYZOWANA HURTOWNIA 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
DAEWOO MOTOR POLSKA 
LUBLIN ŻUK

H G D  - M O T O R S  sP. z o.o.
ul. Kamienna 145
50-545 Wrocław
NIP 899-22-31-527
e-mail: hcdmotors@polmotors.wroc.pl

Ponadto: akcesoria, akumulatory, ogumienie, olej^ czgścj_do_NYSY

, DAIHATSU SIRION : zderzaki, klapa tylna. Oleśnica, tel. 071/ 
31 $-40-51
DAIHATSU SIRION : zderzaki, klapa tylna. Wrocław, tel. Qfó1/ 
1546-/8 "
DODGE GRAND CARĄVĄN, 1997 r. amortyzatory prz|dnie 
(nowe)- Kamienna Gór* fel. 0502/26^5-23 * v ‘ ‘ i -
FIAT 12$p KOMBI':,różne częśd. jelenia Góra, tel."$51  
767*93-06, 0^03/29^5-65, . .  ... ' V l -  Ę  

. FIAT 125p', 1500 ćcm : nowe drzwi tylne prawe i lewe, nówa 
skrzynia biegów Poloneza 141, zawieszenie przednie. - 250'zl. 
Jelenia Góra, tel. 0607/11-57-62 .
FIAT 125p : alternator, tarcze sprzęgłowe, gażnik, wal, lewa
rek, trójkąt, • 300 zł. Kamienica, gm. Paczków, tel. 0606/52-68-10 
FIAT 125p: silnik, po remoncie; z montażem -650Vzl;skrzynia 
biegów, z montażem -150 z). Kobierzyce, tel. 071/311-98-33 
FIAT 125p : szyba przednia • 10 zł, szyba tylna -10 zł, alterna
tor - 20 zł, reguł, napięda -10 zł, aparat zapłonu - 20 zł, wzmoc
nienie przednie - 20 zl. kdumna kierownicy - 20 zł, lampy tylne, 
nowe, 2 szt. - 30 zl. Świebodzice, tel. 074/854-11-85 '
FIAT 125p : silnik kompletny - 350 zł, skrzynia biegów - 90 zł, 
Wał napędowy • 60 zł, chłodnicą - 60 zł, maska przednia i tylna, 
szyby tylne, inne. Wałbrzych, tel. 074/842-69-64, prosić Łuka
sza
FIAT 125p: szyba tylna ogrzewana • 30 zł, klamki drzwi tylnych 
-2 szt., nowe - 5 zl/szt. Wałbrzych, tel. 0608/31-29-54 
FIAT 125p : alternator, aparat zapłonu, gażnik - 40 zł/szt., roz
rusznik - 50 zł, drzwi tylne - 25 zł/śzt., most tylny kpi. -100 zł, 
głowica z klawiaturą - 60 zł, maska, klapa, wał napędowy • 30 
zł/szt. i inne. Wródaw, tel. 071/322-23-56 
FIAT 125p : fotele, koła, szyby, tarcze hamulcowe, prędkośdo- 
mierz, zderzak tylny, alternator, gażnik i inne. Wrocław, td. 0502/ 
53-18-09
FIAT 125p: zderzak przedni, chromowany, - 70 zł. Wrocław, tel. 
0602/89-72-84
FIAT 125p : łożysko podporowe wału, pompa sprzęgłowa, wa
hacze dolne (prawy i lewy), przełącznik światd, miska dejowa 
silnika. Wrocław, tel. 071/321-60-90 
FIAT 125p : okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa wody, 
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz, 
pas przedni ddny, maska, wzmocnienia przednie z podłużnica- 
mi, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zadski, alternator. Wrodaw, 
td. 071/372-40-86 w godz. 9-17
HAT 125p : silnik (na częśd), skrzynia biegów, kda, resory, 
most tylny, szyby, drzwi, błotniki, ścianka przednia, maska tyl
na, klapa, lampy, zadski hamulców oraz kierownica. Wrocław, 
tel. 071/373-90-73, 0501/94-75-25 
FIAT 125p: most tylny, wal, drzwi, elementy przodu, różne czę
śc i Wrodaw, tel. 0503/84-95-13
RAT 125p : fabrycznie nowe oblachowanie wraz z nową pod- 
sufitką, z 50% upustem od ceny detal., duża ilość częśd z de
montażu. Wrocław, tel. 071/344-77-36 
FIAT 125p FSO, 1500 ccm : chłodnica miedziana, prawie nowa 
-100 zł, koto z oponą Stomil - 40 zl, techn. sprawny, akumulator 
2-letni, 60 Ah - 70 zl. Wrocław, tel. 071/351-87-42,0602/19-53-58 
FIAT 125p, 1984 r., 1300 cćm : różne części. Ziębice, tel. 074/ 
815-10-99
FIAT 125p, 1985 r . : silnik w b. dobrym stanie • 380 zf, skrzynia 
biegów (5) • 300 zl, most tylny -100 zl, zawieszenie, blacharka 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/855-77-75 po godz.18,0603/43-68-28 
FIAT 125p, 1986 r . : karoseria uzbrojona bez silnika, z kompl. 
dokumentacją blacharka w b. dobrym stanie -150 zł, drzwi - 20 
zl, skrzynia skośna - 60 zl, kda - 35 zl/szt, stacyjka - 25 zł, 
rozrusznik • 25 zl, alternator - 25 zł, szyby • 5 zl/szt., chłodnica
- 35 zł i inne części. Oleśnica, tel. 071/315-53-56
FIAT 125p, 1986 r., 25 tys. km, 1500 ccm: silnik kompl., stan b. 
dobry - 440 zl, dokumentacja, skrzynia biegów (4) ukośna -.120 
zł, most tylny (kwadratowy) -170 zł, reśory - 25 zl/szt., akumu
lator • 80 zł, fotele, czarne (ze skaju), bardzo ładne, kompl. - 70 
zl, gażnik - 60 zł, przekładnia kier. - 50 zł, szyby, głowica oraz 
inne. Zawonia k. Trzebnicy, td. 0608/16-25-78 '
FIAT 125p, 1988 r. : alternator - 25 zł, rozrusznik - 40 zl, wal 
napędowy - 20 zl. Lubin, tel. 0600/61-17-70 
FIAT 125p, 1991 r . : różne części z rozbitego samochodu! Le
gnica, tel. 0605/37-78-63
FIAT 126p : alternator -150 zl, skrzynia biegów -120 zł, deska 
rozdz. nowego typu - 80 zl, rozrusznik na dektromagnes -120 
zł, sinik 650 ccm - 200 zł. głowica 650 ccm - 80 zł, resory - 40 
zł, szyba - 20 zł, maska - 60 zł, drzwi • 50 zl, kdumna kierowni
cza - 40 zł, gażnik - 35 zl, opony - 35 zl/szt., wahacz - 25 ż l. . 
tłumik - 15 zł, zawieszenie nowego typu - 80 zł, Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
FIAT 126p : 4 nowe koła. w rozliczeni^ może być kosiarka do 
trawy, - 280 zł. Chojnów, tel. 0603/43.-36-98 
FIAT 126p : spoiler, czarny, na klapę od silnika, • 50 zł. Ciesz
ków, tel. 071/384-81-48
FIAT 126p: silnik, nowy rozrząd, układ korbowo-ttokowy. zawo
ry, możliwość sprawdzenia przed zamontowaniem, gwarancję - 
1.200 zl, skrzynia biegów po remonde, nowa choinka i łożyska
- 450 zł, rozrusznik, stan idealny - 160 zł. Głogów, tel, 076/ 
833-16-26

. FIAT 126p : kanapa tylna - 30 zl, tylne szyby uchylane - 40 zł, 
kola nowego typu • 30 zł, liczniki - 50 zł, dmuchawy • 35 zł, 
kierownica nowego typu -35 zl.. szyberdach^ 100-zł. Głogów, 
td. 0607/D7-55-’91 r  ^  . £ fe
FIAT 126p : różne cżęśd. Gniechówice. 1el. 071/316-88-32 '  
FIAT 126p: nadwozie na kołach, maska, klapa, drzwi przednie, 
kpi. szyb, wahacz przedni, kolumna kierownicy, resor, kola, roz
rusznik, siedzenia, bak i-inne. Jabłów, tel. 074/845*03-27 
FIAT 126p : alternator, • 110 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-20-67
FIAT 126p, 650 ccm : skrzynia biegów, alternator, kola, zderza
ki, głowica, licznik (do FL). rozrusznik, szyby. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-81-55, 0503/68-40-T9 
FIAT 126p: hak - 50 zl. Jelenia Góra, tel. 075/767-89-91,0604/ 
97-41-45
FIAT 126p : zawieszenie nowego typu. klapa tylna, maska tyl
na, drzwi uzbrojone lewe i prawe, wszystkie szyby. Jugowice, 
gm. Walim, tel. 074/845-38-85 prosić Janka 
FIAT 126p : skrzynia biegów -150 zł, wałek rozrządu - 35 zl, 
łańcuszek rozrządu z zębatkami - 50 z|. Karczowiska, tel. 076/ 
844-82-52 .
FIAT 126p : silnik, po remonde, z montażem - 400 zl. skrzynia 
biegów, z montażem - 300 zł. Kobierzyce, teł. 071/311-98-33 
FIAT 126p, :. klapa tylna - 40 zł. Krzydlina Mała. tel. 071/ v 
389-02-27

FILTRY
I M P O R T E R  F IA A M

SZUKAMY DYSTRYBUTORÓW 
NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA

LEM AX W ROCŁAW  OP012163 
UL. HUBSKA 52 TEL. 367-66-26. 367-43-59

FIAT 126p, 650 ccm : rozrusznik po regeneracji, prądnica po 
regeneracji, gażnik, aparat zapł., bagażnik dachowy (uniwer
salny), półoś. Legnica, tel. 0609/16-00-07- 
FIAT 126p : prądnica, regulator napięcia, - 30 zł. Legnica, tel. 
0607/11-22-81
FIAT 126p : tylna, nowa klapa, podłużnice, progi, nowa obudo- 
wa termostatu silnika, hak. nowe części do silnika, kpi. dźwi
gnia zmiany biegów, prądnica, osprzęt silnika, kpi. wkłady zam
ków, tylna szyba (do Bisa) i inne. Mirków, tel. 071/315-11 2̂8 
FIAT 126p : deska rozdzielcza, alternator kpi., maski, drzwi,

NAPRAWA K0MPUTER0W

wyłączanie immobilizera^
FIAT, RENAULT, VW i INNE 

W rocław , tel. 0-602 318 411
SO-9SO W RO CŁAW  te|. 343-80-83 w. 279
ul.Krakowska93/105 .  „ _  ___ ___
Teren P iec Budni 0-605 339 393
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błotniki, dach, zbiornik paliwa, pompy, sprzęgło, gażnik, aparat 
zapłonowy i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FIAT 126p, 650 ccm silnik po renąoncfę %apłtalriyrti, skrzynia 

-biegów, kolumna kierownicza t inne części z demontażu. Ole- 
śnica, tel. 0604/83-54-81
FIAT 126p : silnik, skrzynia biegów, koła, lotnicze fotele i inne 
podzespoły. Przemków, tel. 0607/83-70-63, woj. legnickie 
FIAT 126p, 650 ccm : głowica' splanowana, z wypolerowanymi 
kanałami, uzbrojona w nowe prowadnice i zawory i inne części,
- 70 zł. Rębiszów, gm. Mirsk, tel. 075/647-02-27,0603/23-73-02 
FIAT 126p, 600 ccm : głowica, nowa, uzbrojona - 200 zl. Rę
ko w; gm. Sobótka/teł. 0609/49-73-38 
FIAT 126p : silnik - 120-180 zł, skrzynia biegów - 150-180 zl, 
haki - 25*40 zl, szyby -10-45 zł, wahacze tyfne - 30 zl, przednie 
-10 zł, resor - 30 zł, zwrotnica ̂  30 zł, aparat zapłonowy • 25 zł,

. rozrusznik - 40-90. zł, fotele - 20 zl, części silnika, lampy H-4.
, Świdnica, tel. 074/853-15-04 - 

FIAT 126p : fotele rozkładane, lotnicze - 75 zł/szt:. kanapa tyl
na • 70 zł, szyba tylna - 20 zl, felgi 12' • 20 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/852-43-95
FIAT 126p : drzwi, szyby, koła, maska, belka, klapa, głowica, 
skrzynia biegów alternator, rozrusznik, prądnica, kierownica, 
staćyjka, wahacze, bębny, zderzaki, bak, resor, opony, wal, cy
lindry I inne. Świebodzice, tel, 074/854-51-61 
FIAT 126p, 650 ccm: silnik i skrzynia biegów + alternator • 200 
zł, silnik i skrzynia biegów - 150 zł. Świebodzice, tel. 074/

• 854-27-29, 0601/49-77-39 
FIAT 126p, 650 ccm : silnik • 220 zl, skrzynia biegów -130 zł, 
alternator • 150 zi, rozrusznik -100 zł, fotele lotnicze • 90 zł, 
nadwozie - 300 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 090/34-14-92 
FIAT 126p: fotele przednie, 2 szt. • 30 zł, pompa paliwa -10 zł. 
Wałbrzych, tel. 0608/31-29-54
FIAT 126p BIS : gażnik, chłodnica, aparat zapłonowy, alterna
tor i inne drobne części (używane). Wałbrzych, tel. 0603/
61-41-04
FIAT 126p : silnik 45 KM, felgi 13’ , szyby, wieszak do silnika, 
tłumik Beretta, inst. elektryczna, zawieszenie przednie i tylne, 
klapy i inne. Wałbrzych, tel. 074/840-55-13. 0605/07-53-98 
FIAT 126p : alternator z blachą -130 zl, rozrusznik (zapłon w 
stacyjce) - 80 zł, fotele lotnicze • 50 zł, skrzynia biegów • 120 zł, 
głowica 650 ccrti - 60 zł, duże liczniki - 30 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/08-65-49
FIAT 126p: nadkola plastikowe, -10 żł 12 szt.. Wołów, teł. 071/ 
38949-54, 0604/60-65-98
FIAT 126p : klapa tylna, blenda tylna, podszybie i inne. Wro
cław, tel. 0501/23-35-09
FIAT 126p: skrzynia biegów rozebrana na części, tarcza sprzę
gła, okładziny tarczy nowe, felgi starego typu-2 szt., rozrusznik, 
prądnica, rusztowanie, siedzenia rozkładane. Wrocław, tel. 071/ 
338-41-36
FIAT 126p. szeroka deska rozdzielcza, koła, blok, gażnik, szy
by. Wrocław, tel. 071/362-14-10 
FIAT 126p: belka- 20 zł, klapa tylna - 30 zł. Wrocław, tel. 0600/
61-05-00 .
FIAT 126p : drzwi lewe, szyba drzwi, pokrywa silnika i bagażni
ka. Wrocław, tel. 0607/15-26-42
FIAT 126p BIS : belka dolna + maska silnika. Wrocław, tel. 071/ - 
786-90-16 po godz. 20
FIAT 126p : różne części. Wrocław, tel. 0504/96-28-04 
FIAT 126p : fotele lotnicze. Wrocław, tel. 071/357-47-53 
FIAT 126p : fotele kubełkowe, pasy szelkowe. Wrocław, tel. 
342-16-15
FIAT 126p FL : zwrotnice • 30 zł, wahacze • 30 zt, rozrusznik - 
30 zl, szeroki zderzak - 30 zl, szyby tylne uchylane - 20 zł, fote
le, lampy, amortyzatory, części blacharki. Wrocław, tel. 071/ 
361-95-65, 0607/42-82-29
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 : silnik - 200 zł, alternator -100 zł, skrzynia biegów -
130 zł, głowica -100 zł, lotnicze fotele - 35 zł/szt., felgi • 15 zł,
koła z oponami ? 40 zl, stacyjka nowy typ - 40 zł. rozrusznik
linkowy - 30 zł, itd. Wrocław, tel. 0502/87-41-67
FIAT 126p : skrzynia biegów, silnik (po remoncie w 2000 r ),
szyby, maska, zawieszenie, koła i inne. Wrocław, tel. 0605/
4240-59
FIAT 126p : skrzynia biegów -150 zl; zwrtonice po regeneracji, 
resor, wahacze, kpi. zwrotnice. Wrocław, tei. 357-59-92 
FIAT 126p BIS': silnik (na częśd), skrzynia biegów, licznik, szy
by, resor, wahacze, piasty, koła, lampy, maska, klapa bagażni
ka, drzwi, dach, belka, alternator, rozrusznik, przekł. kierowni
cy, zwrotnice, zderzaki, gażnik, aparat zapłonu, zbiornik pali
wa, głowica, chłodnica, nagrzewnica, kierownica oraz dmucha
wa. Wrocław, tel. 071/373-90-73, 0501/94-75-25 
FIAT 126p EL : drzwi, klapy, skrzynia biegów, alternator, aku
mulator, licznik (szeroki), lampy, zawieszenie, resor, dywan/ 
podłogowe, szyby oraz podsufitka. Wrocław, tel. 0503/59-86-70 
FIAT 126p F i  : wszystkie części z demontażu. Wrodaw, tel. 
0503/32-2242
FIAT 126p: kpi. kola, w cenie 30-60 zł/szt., drzwi (białe) - 55 zi, 
pokrywa silnika • 50 zi, belka silnika - 40 zi, kolumna kierowni
cza, szyby, przekł. kierownicza, licznik, rozrusznik - 30 zl. Wro
daw, tel. 071/325-13-37
FIAT 126p: skrzynia biegów, uszkodzona, - 40 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
FIAT 126p: belka tylna, rozrusznik. 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 tył- - 
na, błotniki, progi, maska, śdanka, podłoga, reperaturkł drzwio
we. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p, 1979 r .: blacharka po remonde kapitalnym, pokry
ta farbą podkładową, drzwi lewe po remonde. Buczę, tei. 076/ 
831-5545
FIAT 126p, 1982/96 r., 35 tys. km, 650 ccm: silnik kompletny, z 
alternatorem, maska przednia i tylna, układ kierowniczy, zwrot
nice, bak i wiele innych. Legnica, tel. 076/85640-22 lub 0604/
71-04-20
FIAT 126p, 1982/97 r., 35 tys. km, 650 ccm : silnik kompletny, z 
alternatorem (1997 r.) i wiele innych częśd. Legnica, tel. 076/ 
85640-22 lub 076/85443-06
FIAT 126p, 1986 r . : silnik z alternatorem i osprzętem - 300 zl,
zderzaki plastikowe, szerokie - 25 zł, cale oblachowanie i inne.
Świdnica, tel. 074/853-19-00 po godz. 20
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm : drzwi -  25 zl, skrzynia biegów •
120 zł i inne. Wałbrzych, tel. 074/666-39-66 w godz. 9-10
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm : skrzynia biegów z półosiami -
120 zl, drzwi, szyby, koła. Wrocław, tel. 0501/23-01-13
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm : silnik w b. dobrym stanie • 250 zi,
skrzynia biegów -160 zl, zawieszenie, maska, klapa, bak i inne.
Wałbrzych, tel. 074/855-77-75 po godz. 18
FIAT 126p, 1987 r. : skrzynia biegów, - 150 zł. Zgorzelec, tel.
075/649-01-01
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm : skrzynia biegów, bak, koła, 
alternator, rozrusznik, głowica, szyby, stacyjka FL, licznik sze
roki, konsola środkowa, półki FL, gażnik FL, klapa tylna, prze
kładnia kierownicza listwowa, pasy bezwładnościowe, wahacz 
prawy, tłumik, zderzaki, części, silnika. Oława, tel. 071/ 
303-29-25, 0606/42-15-39
FIAT 126p BIS, 1989 r. : alternator, wałek rozrządu, skrzynia 
biegów, drzwi kompl., głowica, aparat zapłonowy, blok silnika, 
tuleje, tłoki, miska olejowa, listwa kierownicza, nadwozie kompl., 
zarejestrowane, pokrywa bagażnika z szybą, wahacze, pompa 
wody i oleju, zwrotnice i inne, cena od 20 zł. Trzebnica, teł. 071/
312-70-33, 0608/11-64-61
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm : klapa tylna • 50 zl, maska - 60 zł, 
licznik - 100 zl, rozrusznik ze stacyjką. Leszno, tel. 065/ 
520-10-31
FIAT 126p, 1990 r. silnik • 160 zł., alternator -120 zł., skrzynia 
biegów -120 zł., rozrusznik nowego typu • 70 zł., przednia szy
ba ♦ 2 boczne • 50 zł., stan b. dobry. Krotoszyce, tel. 076/ 
887-85-96

r  p  h  m m  a
PRZEGUBY, P0Ł0SIE NAPĘDOWE

do wszystkich typów aut 
Wrocław, ul. Zgodna 4 

tel. 341-41-67. 0-601 73 29 01 J
OP983460

FIAT 126p, 1990 r.: skrzynia biegów BCB - 300 zł Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km,.650' ccm : skrzynia biegów, al
ternator, gaźnik, aparat zapłonu, kpi. zawieszenie, kola, szyby, 
zbiornik, szeroka deska rozdz., drzwi, lampy. Wrodaw, tel. 0501/
40-31-35
FIAT 126p, 1990/99 r.: drzwi, klapy, alternator, rozrusznik, skrzy
nia biegów, silnik, głowica, szyby, koła, zawieszenie, przekł. 
kierownicy, dźwignia zmiany biegów, instalacja i inne. Nowa Sól. 
tel. 0603/59-06-62
FIAT 126p BIS, 1991 r., 700 ccm,: alternator, wahacze, cylin
dry, tłoki, korbowody, rozrząd, pompa paliwa i inne części silni
ka, klapa tylna z szybą, belka tylna, lampy, amortyzatory, sprę
żyna, kola, instalacja, bak, wentylator chłodnicy, konsola środ
kowa, licznik, przekładnia listwowa. Ratowice, gm. Czernica 
Wrocławska, tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1993 r. :.różne częśd. Wrodaw, tel. 071/344-4242, 
0608/75-16-34
FIAT 126p, 1997 r.. 650 ccm,: tylna maska (pokrywa silnika). 
Golanka, tel. 076/857-58-01.
FIAT 126p EL, 1998 r.: przednia i tylna część nadwozia, • 1.700 
z i. ., tel. 0600/35-83-90
FIAT 126p, 2000 r .: skrzynia biegów, drzwi i inne z demontażu. 
Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
FIAT 127 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FIAT 127 : różne ćzęśd. Wrocław, tel. 071/357-59-12 
FIAT 127,1974 r., 1000 ccm na części lub w całośd, stan bla
charki b. dobry. Krotoszyce, tel. 076/887-85-96 
FIAT 127, 1981 r., 1050 ccm : półosie z przegubami - 50 zł, 
lampy tylne - 25 zł/szt., rozrusznik - 25 zl, Koki, 4 szt. • 60 zł, wał 
korbowy • 50 zł, miska olejowa -10 zł, koło zamachowe -10 zl, 
szyby boczne, 4 szt. - 60 zł. Wrodaw, tel. 071/333-82-02 po 
godz. 21
FIAT 131, 2000 ccm : silnik, po remonde kapitalnym, I szlif, 
nowe zawory głowicy, - 700 zł. Opole, tel. 0604/93-09-93 
FIAT 131, 1400 ccm, DOHC : silnik (w całości lub na częśd). 
Świdnica, tel. 0607/12-81-15
FIAT 131,132 : różne używane. Wrodaw, tel. 071/34842-16 
FIAT 132 : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FIAT 132 ARGENTA, 2000 ccm : silnik, po remoncie kapital
nym, I szlif, nowe zawory głowicy, - 700 zi. Opole, tel. 0604/ 
93-09-93
FIAT 132 ARGENTA, 2000 ccm, DOHC, wtrysk : silnik, skrzynia 
biegów i inne częśd z demontażu. Wrocław, tel. 071/32544-16 
FIAT 132 ARGENTA, 1983 r., 1600 i 2000 ccm.: silniki na czę
ści, skrzynie biegów, osprzęt silnika, przednie zawieszenie, 
półoś tylnego mostu, itp. Mirków, tel. 071/315-11-28 
FIAT BARCHETTA: reflektory. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT BARCHETTA : lampa przednia, zderzak tylny. Wrócław, 
tel. 0601/72-56-81
FIAT BRAVA : zderzaki, lampy, błotniki, progi, klocki, paski, fil
try (wkładki), tarcze hamulcowe, amortyzatory, wahacze, pokry
wa przednia. Wrocław, tel. 071/349-28-67,0601/57-38-14,0605/
68-10-97
FIAT BRAVA : reflektor lewy. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAVA, 1998 r. poj. 1.2 16V, 1.612V: częśd silnika, skrzy
nia biegów, zawieszenia, deska rozdz., drzwi, klapa tylna, tapi
cerka, fotele, serwo. Zielona Góra, tel. 0608/71-01-32 
FIAT BRAVA, 1999 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16V : silnik na . 
częśd, półosie, rozrusznik, piasty, belka, ćwiartka prawa przed
nia, drzwi kierowcy, plastiki, zbiornik, lapicerki, licznik, silnik 
wycieraczek. Jelenia Góra, tel. 0604/72-16-37 
FIAT BRAVA, BRAVO : zderzak przedni. Wrodaw, tel. 0601/ 
73-20-98
FIAT BRAVO : maska silnika. Wrodaw, tel. 071/786-90-16 po f  
godz. 20
FIAT BRAVO, BRAVA : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT BRAVO, BRAVA: zderzak przedni, zawieszenie przednie. 
Wrocław, teł. 0606/40-03-11
FIAT BRAVO, BRAYA, 1997 r., 1600 ccm, 16V: drzwi komplet
ne, klapy tylne kompletne, zderzaki, deska, 2 poduszki powietrz
ne z sensorem, plastiki, fotele, wózki, wahacze, półosie, ko
lumny McPhersona, listwy kierownicze, głowica, oś tylna kom
pletna, osprzęt silnika i inne. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
FIAT CINQUECENTO : osprzęt silnika, kanapa, zawieszenie 
tylne, lampy, chłodnica, inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
FIAT CINOUECENTO : zderzak pfzedni, amortyzator przedni 
(nowy). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm: klapa tylna, drzwi prawe, chłod
nica. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT CINOUECENTO : lampę tylną lewą, zdezrak tylny, lampę 
kierunkowskazów przednią prawą. Wrodaw, tel. 0601/72-24-92 
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : głowica, zbiornik paliwa, tylna 
belka kpi. z wahaczami. Wrocław, tel. 071/311-54-53, 0605/ 
2541-67
FIAT CINOUECENTO: McPherson kpi. -100 zł, rozrusznik - 80 
zł, alternator -100 zl, wahacz • 50 zł, obudowa filtra pow. - 40 zl, 
pompa paliwa • 30 zl, lampa tylna - 40 zl, mech. wyderaczek - 
70 zl i inne. Wrodaw, tel. 0605/8249-57 
FIAT CINOUECENTO : zderzak tylny -100 zł, klapa tylna • 50 
zl, błotnik przedni prawy - 30 zl. Wrocław, tel. 0600/61-05-00 
FIAT CINOUECENTO: drzwi tylne. Wrocław, tel. 071/786-90-16 
po godz. 20
FIAT CINOUECENTO : kpi. kół z oponami zimowymi • 380 zl, 
bagażnik dachowy • 90 zł, pokrowiec na samochód, - 60 zl. 
Wrocław, tel. 348-49-01
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, teł. 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. 900 ccm : komputer wtrysku paliwa, - 
150 zł. Wrodaw, tel. 071/367-27-64 
FIAT CINOUECENTO : lampa tylna prawa, szkło reflektorów 
(prawego i lewego), klapa tylna, kratka śdanki, listwy. Wrodaw, 
tel. 071/784-59-16
FIAT CINOUECENTO : lampa tylna prawa. Wrodaw, tel. 0601/
73-20-98
FIAT CINOUECENTO : serwo z pompą hamulcową, szyba tyl
na. Wrocław, tel. 071/302-72-09
FIAT CINOUECENTO : zderzak przedni, drzwi prawe, pokrywa 
bagażnika, zderzak tylny. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 700 ccm : gaźnik kpi, - 220 zl. 
Wrocław, tel. 0607/23-45-77
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r. 700, 900 cm3: maska, Idapa 
bagażnika, szyby, zderzaki, kola, alternator, rozrusznik, serwo, 
pompa, gaźnik, fotele, kanapy tylne do vana, części silnika, 
zawieszenia, błotniki, zbiornik paliwa, skrzynia biegów, wzmoc
nienie czołowe, chłodnica, drzwi i. inne. Wrocław, tel. 0603/
03-37-21
FIAT CINOUECENTO. 1996/97 r. 700, 900 cm3: błotniki przed
nie, ćwiartki tylne, klapa bagażnika, gaźnik, alternator, rozrusz
nik, zbiornik paliwa, zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, 
światła przednie i tylne, zderzaki, szyby, skrzynia biegów, dach 
z szyberdachem i inne. Żary, tel. 0602/85-43-52

53-021 Wrocław, ul. Korfantego 34a 
tel./fax 071/339-77-27 www.glowice.com.pl 
po 18.00 0-601 058 255,0-603 071 799, 0-601 077 714 
czynne w godz. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00
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FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm: skrzynia biegów, stan 
idealny. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 704 ccm : dach, błotniki tylne, " 
ćwiartka lewa, wahacze, kolumna McPhersona, moduł, szyby, 
lusterka, koła, głowica, zderzak tylny, klapa, lampy, chłodnica, 
przekł. kierownicy, deska rozdz., rozrusznik, alternator oraz 
zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
FIAT CINOUECENTO. 1997 r. 700 i 900 ccm: silnik z dokumen
tacją, skrzynia biegów, siedzenia do vana, części silnite, gaź
nik Alsan, czujniki, moduły, kolumna, drzwi, zbiorniczki; waha
cze, inst. elektryczna, filtr pow. i inne. Świdnica, tel. 0607/
86-82-92
FIAT CINOUECENTO, 1997 r .: tylna klapa, drzwi lewe, maska, 
zderzak tylny i przedni. Zielona Góra, tel. 0601/55-16-76 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 700 ccm 900 ccm : szyby, na
grzewnica, listwa kierownicza, przeguby, ukl. wydechowy, za- 
wieszenia, pasy, mechanizmy wyderaczek, rozrusznik, alter
nator (900 ccm), czujnik zapłonu, sprzęgło, głowica, kolektor. 
Wrodaw, tel. 071/339-11-35
FIAT CINOUECENTO, 1998 r . : dach ze słupkiem, zderzak tyl
ny, lampy tylne, zawieszenie tylne I inne, • 1.000 zł. Legnica, 
tel. 076/854-41-30, 0606/46-56-52 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 1 tys. km, 900 ccm, benzyna : 
głowica, gażnik, aparat zapłonu, elementy silnika, zderzak tyl
ny. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO: oblachowanie, oświetlenie, 
zderzaki, zawieszenia, przekł. kierownicy. Siechnice, tel. 071/ 
311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT COUPE : zderzak, drzwi, klapa bagażnika. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 '
FIAT COUPE, 1998 r. : maska, drzwi, zderzaki, szyby, zawie
szenie, lampy, inne. Krotoszyn, tel. 0608/40-65-49 
FIAT CROMA : skrzynia biegów, drzwi, klapa, maska, podno
śnik szyby elektryczny lewy i prawy, lusterka elekryczne, kon
sola. 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: reflektory, chłodnica, oblachowanie. 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, 1988 r. : różne częśd. Gorzów Wlkp., tel. 095/
735-36-89, 0503/0042-01
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : walki rozrządu (2 
szt ), aparat zapłonowy, kolektor ssący. Oleśnica, tel. 071/ 
314-45-29 po godz. 18
FIAT CROMA, 1989-r., 2000 ccm : kpi. drzwi, klapa tylna, głowi
ca. Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, TDI: różne., tel. 0607/42-4546 
FIAT DUCATO, 2400 ccm, diesel : blok, tłoki, częśd skrzyni 
biegów, korbowody, - 1.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-84-01 
FIAT DUCATO : oblachowanie, oświetlenie, zawieszenia, zde
rzaki, atrapa, chłodnica i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17, 0608/41-76-04
FlAT DUCATO, 1900 ccm, turbo D : głowica częśdowo uzbrojo
na - 200 zl. Wrodaw, tel. 0501/10-9545 
FIAT DUCATO do 1994 r.: wieniec koła zamachowego, nowy. 
Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: głowica, gwarancja szczel- 
nośd, • 500 zl. Wrocław, tel. 0602/17-27-14 
FIAT DUCATO : drzwi, tylna oś, resory, teleskopy, kolumny 
McPhersona, listwa kier., fotele. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
FIAT DUCATO, turbo D : skrzynia biegów (5) • 1.600 zł, pompa 
wtryskowa • 400 zl. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
FIAT DUCATO :refiektor prawy, • 100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
361-52-50 0601/55-2045
FIAT DUCATO MAX114,2800 ccm, TDI: maski, reflektory, skrzy
nie biegów, silnik, dach. Zielona Góra, tel. 0503/3745-51 
FIAT DUCATO, 1982 r. : części różne. Wrocław, tel. 0602/
78-81-71
FIAT DUCATO, 1983 r., benzyna: zawieszenie przednie i tylne, 
skrzynia biegów, inne. Chojnów, tel. 076/819-17-56, 076/
818-70-01 -
FIAT DUCATO, 1984 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, rozrusznik, - 2.500 zl. Jedlina Zdrój, tel. 0606/36-01 -64 
FIAT DUCATO, 1986 r., 2000 ccm, benzyna: zawieszenie przed
nie i tylne, skrzynia biegów, drzwi, chłodnica, nagrzewanica, 
zegary. Wałbrzych, tel. 0603/5 -̂31-20 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel: silnik, nadwozie na 
kołach, stan dobry, różne częśd. Kalisz, tel. 062/50541-58 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel: silnik na częśd. Lesz
no, tel. 065/529-34-77 w godz. 9-17, 538-03-33 
FIAT DUCATO, 1989/94 r., 2500 ccm, diesel : różne ćzęśd. 
Rawicz, tel. 065/545-62-90 po godz. 20, 0607/37-12-05 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: częśd silnika i skrzyni 
biegów, mechaniczne, blacharskie, inne. Wałbrzych, tel. 074/ 
847-87-99, 0603/93-52-50
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, chłodnica, tylna belka, przednia szyba, półosie, zawiesze
nie, zbiornik paliwa i inne częśd. Wałbrzych, teł. 074/846-49-58 
FIAT DUCATO, 1991 r.: blok, tłoki, wał korbowy, przekł. kierow
nicy ze wspomaganiem, sprzęgło, koło zamachowe, pompa 
wtryskowa, - 2.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/767-88-66, 0603/ 
5846-78
FIAT DUCATO, 1992 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik na 
częśd. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT DUCATO, 1994 r., 1900 ccm, diesel: drzwi boczne rozsu
wane, drzwi tylne i pasażera, głowica silnika, alternator, pompa 
wtrysokwa, szyby karoseryjne i inne. Lubin, tel. 0603/71-89-90 
FIAT DUCATO, 1994/01 r.,: kompletne boczne lusterka, lewe i 
prawe, ręczna lub elektryczna regulacja, stan idealny. Wrocław, 
tel. 0604/94-65-21
FIAT DUCATO, 1995 r. : ćwiartka przednia prawa. Ząbkowice 
Śląskie, lei. 074/815-45-34 po godz. 17 
FIAT DUCATO, 1995/98/., 2500 ccm, diesel : części silnika, 
skrzynia biegów, oś tylna, resory, przekł. kierownicza, waha
cze, McPhersony, serwo. Zielona Góra, tel. 0608/71-01-32 
FIAT DUCATO, 1997 r., 2500 ccm, TD i: pompa wtryskowa, roz
rusznik, alternator. Oława, tel. 0603/4845-35 
FIAT DUCATO, 1999 r.,: przednie prawe drzwi, - 200 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 0501/62-34-03
FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER. 1998 
r., 2500 ccm, TD i: wózki, wahacze, półosie do kół 16*, kolumny 
McPhersona, drzwi przednie kpi., drzwi tylne kpi. do niskiego 
modelu, osie tylne, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51.
314-38-54
FIAT FIORłNO : drzwi, konsola, ukł. kierowniczy, zawieszenia, 
konsola. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/
41-76-04
FIAT MAREA: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT MAREA sesan, kombi: drzwi kpi., wózki, wahacze, pół
osie, zwrotnice, kolumny McPhersoria, listwa kierownicza, sta
bilizatory. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
FIAT MAREA: różne częśd z rozbiórki. Żary, tel. 0608/77-28-90 
FIAT MULTIPLA: maska silnika, zderzak, drżwi, błotnik. Siech
nice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT MULTIPLA: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FIAT PALIO : podnośnik lewy i prawy elektryczny, podnośnik 
lewy przednj zwykły, zamek lewy tylny elektryczny, uszczelki 
drzwi. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT PALIO : klapa tylna. Wrocław, teł. 0501/70-81-92 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r .: klapa tylna. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
FIAT PALIO, 2000 r . : pompa wspomagania, pompa paliwa ze 
zbiornikiem, serwo, nagrzewnica, sonda z katalizatorem, drzwi 
lewe tylne, kolektor wydechowy, wahacz lewy, kanapa tylna, 
tapicerka drzwi, zawieszenie tylne, stabilizator, komputer, drą
żek kier. z reguł, wysokośdą. Nowa Ruda, tel. 0607/66-26-84 
FIAT PALIO, SIENA, 1999 r., 1600 ccm : wózek, wahacze, pół
osie, kolumny McPhersona, listwa kierownicza, stabilizator. 
Smardzów, teł. 071/398-33-51, 314-38-54 
FIAT PANDA: silnik 1.0,1.3, zawieszenie, mosty, belki, skrzy
nia biegów (5), lampy, dach, chłodnica i inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-58
FIAT PANDA, 1985 r., 900 ccm: wszystkie części, silnik. Zielo
na Góra, tel. 0601/21-98-80
FIAT PANDA, 1987 r., 1100 ćcm, benzyna : różne częśd. Ole
śnica,'tel. 0501/71-39-96
FIAT PUNTO i : drzwi, błotniki, maski, zderzaki, oświetlenie, 
konsola, plastiki, części mechaniczne. Oleśnica, teł. 071/
314-9847
FIAT PUNTO : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawiesze
nia, chłodnica, konsola, fotele, przekł. kierownicy i inne. Siech
nice. tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT PUNTO I 55/65/75 : wózki, wahacze, półosie, zwrotnice, 
kolumny McPhersona, listwy kierownicza, stabilizatory. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54

CZĘŚCI UŻYWANE 
DO SAMOCHODÓW WŁOSKICH

ALFA ROMEO, FIAT I LANCIA
SKUP - SPRZEDAŻ OP011436 

tel. 071/311-54-13wgodz. 9-17,0-608417604

FIAT PUNTO : karoseria, zawieszenie, wnętrze i inne. Strze
gom, tel. 0607/04-07-78
FIAT PUNTO: błotnik przedni prawy, wentylator z obudową, kie
runkowskaz przedni prawt, zderzak tylny. Wrocław, tel. 071/ 
336-70-66 wewn.187
FIAT PUNTO 55,42 tys. km : skrzynia biegów, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 071/348-03-53, 0607/57-77-30 
FIAT PUNTO i : błotniki, reflektory, kierunkowskazy, zderzak, 
wzmocnienie zderzaka, wzmocnienie czołowe, belka pod chłod
nicę. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
FIAT PUNTO : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderzak, 
reflektory, kierunkowskazy. Wrodaw, teł. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO II: bagażnik dachowy, oryginalny - 220 zl, felgi, 
nowe, białe, OZ, z oponami 195 x 50 x 15. Wrocław, tel. 0503/
90-74-44
FIAT PUNTO, 1995 r . : zderzaki, lampy, błotniki, progi, klocki, 
paski, filtry, tarcze, amortyzatory, wahacze, maska silnika, po
krywa tylna, szyba przednia i inne. Wrocław, tel. 071/349-28-67, 
0605/68-10-97, 0601/57-38-14
FIAT PUNTO, 1995 r. * drzwi przednie prawe, • 100 zl. Wał
brzych, tel. .074/853-95-03
FIAT PUNTO, 1996 r., 1100 ccm : tył nadwozia do modelu
3-drzwiowego, głowica, czujniki, podnośniki elektryczne do szyb 
przednich, szyberdach, piasta lewa, sprzęgło, rozrusznik, ka
napa tylna, pasy tylne, pompa paliwowa, zbiornik, lampa prawa 
tylna, zderzak tylny, felgi 13* i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234 5 49
FIAT PUNTO 75, 1996 r. 3-drzwiowy : ćwiartka przednia iewa, 
błotniki tylne, lampy tylne, wahacze, szyby, lusterka, fotele, ko
lumna kierownicy, licznik, komputer, rozrusznik, filtr, półosie, 
zwrotnice, wahacze, zamki, klamki, nagrzewnica. Ostrów Wlkp., 
tel. 0502/08-55-04
FIAT PUNTO, 1997 r. 3-drzwiowy: zderzak tylny, do malowania, 
nowy, - 200 zl. Strzelin, tel. 071/392-68-29 po godz. 20, 0503/ 
58-29-22
FIAT PUNTO II, 2000 r., 1200 ccm,, 1900 JTD 3 i 5-drzwiowy: 
wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, półosie, listwa kie
rownicza, dach, drzwi kompletne, klapa tylna z.szybą, plastiki, 
deska, fotele, tylna półka, tylna oś i inne. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51, 314-38-54
FIAT PUNTO, TIPO, UNO : lampy tylne, sensor poduszki do 
Fiata Punto, lewarek, felgi stalowe, kierunkowskazy, zderzak. 
Wrocław, tel .071/353-54-13, 0605/10-83-08 
FIAT REGATA, 1600 ccm : dach, słupki, sprzęgło, lićznłkK szy
by i inne. Brzeg, tel. 0609/25-98-87 
FIAT REGATA, 1500 ccm, 75S : klapa bagażnika, szyba tylna, 
przekładnia kier., chłodnica z wiatrakiem, pompa hamulcowa + 
serwo. Oborniki śląskie, tel. 071/310-75-35 
FIAT REGATA : reflektory, chłodnica. Siechnice, tel. 071/
311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT REGATA, 1985 r , 1700 ccm, diesel: rozrusznik, przekł. 
kierownicy, zegary, zadski hamulcowe, półosie. Lubin, tel. 076/ 
842-53-06, 0604/51-78-99
FIAT REGATA KOMBI, 1988 r .: silnik 1,7 + skrzynia biegów do 
diesla, blachy, inne. Lwówek Śląski, tel. 075/78248-20, 075/ 
782-26-83
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 : listwa kierownicza z końcówkami • 45 zł, drzwi

FIAT TIPO : dach. kpL^.szyberdaphem? Oleśnica, tel. 071/
39£l3-29?O6O0/51r3VO5>- T  v
FIAT TIPO : oblachowanie, zderzaki, oświetlenie, zawieszenia,
chłodnica, atrapa. Siechnice, teł. 071/311-54-13 W godz. 9-17,
0608/41.76-04
FIAT TIPO: przekładnię kierowniczą (2 szt.), Wrodaw, tel. 0601/ 
72-24-92
FIAT TIP0 1800,2000 ccm^DOHC: wahacze bębnowe i tarczo
we tylne, zwrotnice przednie kpi. z tarczami wentylowanymi,

'  półosie, czujniki elektroniczne kpi. do głowicy Weber, listwa 
wtryskowa, belka zawieszenia tylnego, lampy tylne, zderzaki i 
inne. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk : rozrusznik, alternator, głowica, 
filtr powietrza, docisk sprzęgła, tarcza, skrzynia biegów, pół
osie, zwrotnica, komputer, moduł Digiplex 2, czujnik pdożenia 
walu, seiwo, monowtrysk, klapa tylna, drzwi przednie lewe i inne. 
Wrodaw, tel. 0601/49-98*12
FIAT TIPO, 1989 r., d iesel: głowica kompl., pompa wtryskowa
TDi. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20
FIAT TIPO, 1990 r., 1900 ccm, turbo D : różne częśd: Legnica,
tel. 0604/88-91-82, 0608/40-20-73
FIAT TIPO, 1991 r. poj. 1.41,1.6: sprzęgło kpi., rozrusznik, pompa
wspomagania, drzwi lewe przednie, próg, oś lewa tylna i inne.
Zielona Góra, tel. 0603/20-55-71
FIAT TIPO, TEMPRA, 1991 r., 139 tys. km, 1900 ccm, turbo D :
silnik. Bolesławiec, tel. 0609/53-53-05
FIAT ULYSSE: szyba klapy tylnej, • 300 zl. Lwówek Śląski, tel.
075/782r26:84 .
FIAT ULYSSE : błotniki, zderzaki, drzwi, klapy tylne, lampy i 
inne. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
FIAT ULYSSE, SCUDO : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenia, przekl. kierownicy. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT UNO: błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu pow. 
Oborniki Śląskie, teł. 071/310-15-80 '
FIAT UNO, 1100 ccm: silnik, - 500 zl. Rawicz, tel. 06Ó7/6Ó-65-14 
FIAT UNO : oblachowanie, zderzaki, oświetlenie; zawieszenia, 
chłodnica, atrapa. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04 '
FIAT UNO : nadwozie (tylna część), zawieszenia, szyby, silnik 
o poj. 1.3, skrzynia biegów (5), kola kpi., elementy tapicerki, 
częśd silnika o poj. 1.4 ies (oprócz bloku), osprzęt, moduł .digi 
plex“ 433 m, nowe i używane. Świdnica, tel. 074/858-98-11, ~ 
0605/92-26-49
FIAT UNO : błotnik tylny lewy, oryg., nowy, - 250 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/853-95-03
FIAT UNO : przekładnia kierownicza. Wałbrzych, tel. 074/ 
845-32-80, 0608/83-17-13
FIAT UNO : drzwi lewe i prawe, błotniki przednie. Wrodaw, tel. 
071/786-90-16 po godz. 20
FIAT UNO : bagażnik dachowy. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT UNO, 1000 ccm, benzyna : skrzynia biegów (5) - na czę
ści. Wrocław, tel. 071/332-56-38 
FIAT UNO : reflektor lewy. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, 1200 ccm, turbo: chłodnica wody. Wrodaw, tel. 0501/ 
81-36-18
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm : wszystkie częśd. Trzebnica,
woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41
FIAT UNO, 1985/96 r.: drzwi kierowcy, dach do wersji 5-drzwio-
wej, szyby, zawieszenia, lampy, klapy, ćwiartki. Kalisz, tel. 062/
752-02-02
FIAT UNO, 1987 r . : zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT UNO, 1987 r., 1300 ccm, benzyna : drzwi przednie prawe
- 80 zł, lampa tylna • 40 zł, nagrzewnica • 40 zł, aparat zapłonu
- 45 zl, rozrusznik - 70 zł, pompa paliwa - 25 zł, zderzak tylny • 
30 zł, błotnik, przedni - 40 zł i inne. Sobótka Zach., tel. 0604/
12-53-23
FIAT UNO, 1988 r., 1000 ccm: aparat zapłonowy • 80 zł, cewka
zapłonowa • 50 zl. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FIAT UNO, 1989 r., 900 ccm : silnik, zawieszenie, mosty, belki.

„ F I A T ”  -  S P R Z E D A Ż  W Y S Y Ł K O W A  oponses
HANDEL CZĘŚCIAMI - CROMA, FIORINO, PALIO, PUNTO, PANDA, TIPO, TEMPRA, UNO 

SKUP ww. samochodów po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-98-47, 0-601 784 009
r

tylne, lewe i prawe, do lakierowania - 25 zl/ szt., półoś długa - 
35 zl. Borów, tel. 07.1/393-31-14
FIAT RITMO: maska silnika, atrapa na 2 lampy, lampy, szyber
dach. Jelenia Góra, teł.. 075/755-85-62 
FIAT RITMO: amortyzatory, nowe, • 300 zl. Moszyce, gm. Twar
dogóra, tel. 071/315-9743
FIAT RITMO, 1300 ccm, diesel: różne częśd, głowica. Stoszo
wice, teł. 074/818-11-39
FIAT RITMO :silnik 1600, - 500 zl. Wrodaw, tel. 071/785-96-42 
FIAT RITMO: rozrusznik, moduł zapłonu, tylny zderzak, chłod
nica, tarcze hamulcowe. Złotoryja, tel. 076/876-80-51 do 
godz. 14, 076/878-65-17 po godz. 15 
FIAT RITMO, 1985 r., 1714 ccm, diesel: różne częśd. Milicz, 
tel. 0609/4948-26
FIAT RITMO, 1986 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel: silnik bez 
głowicy, sprzęgło, lampa tylna prawa, drzwi przednie lewe, lampy 
świateł długich, półośki, linki, listwy. Wałbrzych, teł. 074/ 
840-07-28
FIAT SEICENTO SPORTING : zderzaki nowego typu, lampy, 
kierunkowskazy białe, wzmocnienie przednie, paski, błotniki, 
drzwi prawe, błotniki tylne, chłodnica, zawieszenie Abarth, ukł. 
wydechowy. Wrocław, tel. 0603/40-50-15 
FIAT SEICENTO : lampy, maska przednia, błotniki, zderzaki, 
drzwi prawe, podłużnica, chłodnica, zawieszenie, osprzęt silni
ka, mechanizm elektryczny szyb, zbiornik paliwa, nagrzewnica 
i inne nowe i używane. 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 : zderzak przedni, wentylator, reflektor prawy 
z kierunkowskazem. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
FIAT SEICENTO : drzwi przednie - 100 zl. Wrocław, tel. 071/
302-72-09
FIAT SEICENTO, 900 ccm : drzwi prawe,, błotnik prawy, klapa 
bagażnika, licznik, fotele przednie, zderzak tylny, lampy, roz
rusznik, alternator, skrzynia biegów, elementy zawieszenia, 
gażnik, plastiki, przełączniki, wydech, inst. el., silnik wydera-" 
czek i inne. Wrodaw, tel. 0600/66-31 -05 
FIAT SEICENTO, 1999 r .: zagłówki tylne, 2 sztuki, - 60 zł. Opo
le, tel. 0604/85-47-03
FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm: zawieszenia, pompa i zbior
nik paliwa, nagrzewnica, komputer, kpi. zamków, boczne szy
by, instalacja el., przekładnia kierownicy i inne części. Wroclaw, 
tel. 3644745
FIAT SIENA 2000 r.: silnik 1200 ccm, fotele, alternator, głowica 
silnika, blok silnika 1200 ccm, półoś długa, tapicerka, rozrusz
nik. Paczków, powiat Nysa, tel. 0603/36-63-27 .
FIAT SIENA, 1600 ccm, 16V : prawy bok, drzwi, dach, maska 
silnika, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
FIAT SIENA: chłodnica wody, pokrywa silnika, szyba czołowa i 
inne. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
FIAT SIENA. 1985/90 r . : silnik 1.6,1.8, 2.0, 2.3, skrzynia bie
gów (5), zawieszenie, lampy, osprzęt silnika, chłodnica, dach, 
szyby, drzwi, felgi, mosty, belki i inne. Wałbrzych, tel. 074/
846-49-57
FIAT SIENA, 1995 r .: maska silnika. Brzeg. tel. 0603/69-63-90 
FIAT SIENA, 1998 r., 1600 ccm,: maska, silnik, zderzak pized* 
ni, nadkole przednie lewe • tanio. Paczków, tel. 0600/6546-89 
FIAT TEMPRA: oblachowanie, zderzaki, lampy, atrapa, zawie- * 
szenia. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/
41-76*04
FIAT TEMPRA : klapa bagażnika. Wrocław, tel. 071/786-90-16 
po godz. 20
FIAT TEMPRA : skrzynia biegów 1900 ccm TD, wahacz tylny 
prawy, sprężyny tylne, amortyzatory, belka tylna. Wrodaw, tel.
352-64-28, 0601/19-27-71
FIAT TEMPRA, 1900 ccm, turbo D : częśd silnika. Żary, tel. 
0605/59-03-89
FIAT TEMPRA, 1991/95 r. : szyby, drzwi, klapa tylna, liczniki, 
kluczyki, stacyjka, zbiornik i inne, od 100 zl. Siciny, tel. 065/
544-46-25 po godz. 17
FIAT TEMPRA, TIPO : moduły zapłonu Bosch 0280 000713 i 
Bosch 0280 000714. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 .
FIAT TIPO 1600, 2000: komputery. Bierutów, woj. wrocławskie, 
tel. 0609/48-26-74
FIAT TIPO : różne częśd. Łubnice, tel. 062/784-70-37 
FIAT TIPO: dach, drzwi, błotniki, maska, klapa, zderzaki, oświe
tlenie, konsola, plastiki. Oleśnica, tel. 071/314-98-47

skrzynia biegów (5), lampy, dach, chłodnica, szyby, maska sil
nika, drzwi, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
FIAT UNO, 1989 r .: drzwi prawe, szyby, komputer do 1,4. Bole
sławiec, tel. 0604/75-81 -96
FIAT UNO, 1989 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk; silnik kpi. na 
pełnym wtrysku, skrzynia biegów (5), półosie, zawieszenia, elek
tryczna pompa paliwa, komputer, .moduł sterujący, walki roz
rządu, amortyzatory, nie eksploatowany w kraju. Chojnów, tel. 
0606/47-11-90
FIAT UNO, 1989 r., 1000 ccm, benzyna: silnik - 300 zl. Żórawi

n a ,  tel. 071/31647-90 
FIAT UNO,. 1989/991. : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrodaw, tel. 0601/59-21-76 
FIAT UNO, 1990 r . : zderzak tylny, • 150 zl. Legnica, tel. 0603/ 
53-2642
FIAT UNO, 1993 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, części 
karoserii, części mechaniczne 1 inne. Jelenia Góra, tel. 075/ 
752-26-06, 0607/40-34-26
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm : silnik, w całości lub na częśd. . 
Świebodzin,, tel. 0602/53-70-88 
FIAT UNO, 1995 r . : błotniki, lampy, maski, dach, błotniki tylne 
(do modelu 5 i 3-drzwiowego), progi, paski, podłuźnice przed
nie (nowe), wahacze, amortyzatory, klocki i inne. Wrodaw, tel. 
071/349-28-67, 0605/68-10-97, 0601/57-38-14 
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1996 r., 1400 ccm, wtrysk, ES : elementy silnika, 
osprzęt, zawieszenia i inne, mechaniczne, wyposażenie wnę
trza, szyby, klamki, także ćwiartki tylne. Radbórz, tel. 0604/ 
81-68-01
FIAT UNO, 1999 r .: błotnik prawy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, TIPO, TEMPRA, CROMA : różne częśd. Oleśnica, 
tel. 071/398-13-29, 0669/51-31-05 
FIAT UNO, PUNTO, SEICENTO, CINOUECENTO : reflektory, 
zderzaki, maski, klapy bagażnika, drzwi, błotniki. Lubin, tel.

, 0502/63-02-35 
FIAT, POLONEZ : przystawka aluminiowa skrzyni biegów do 
zamocowania silnika WV Golfa benzyna lub diesel + rozrusz
nik. • 200 zl. Syców. tel. 062/785-25-81 
FORD : felgi aluminiowe 4x108 mm, • 500 zl. Długołęka, tel. 
071/315-31-06, 0502/5846-82
FORD, diesel: skrzynie biegów, różne typy. Głogów, tel. 076/ 
831-71-14
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD, 2300 ccm, diesel : głowica, gwarancja szczelności, - 
500 zł. Wrodaw, tel. 0602/17*27-14 
FORD CAPRI, 1974/86 r. : częśd i osprzęt silników 1.6, 2.0,
2.3,2.8, wały napędowe, od 220-280 zł. przekł. kierów. - 220 zl. 
skrzynie biegów, od 300450 zł, wahacze • 110 zł/szt., kol. 
McPhersona • 130 zł/szt:, gaźniki, od 50-150 zł, alternatory - 90 
zl, rozruszniki -110 zl. Wrocław, tel. 0601/94-54-20

C H Ł O D N I C E
SPRZEDAŻ - NAPRAWA
- nowe (ponad 6000 modeli)
- naprawa wszystkich typów
- wymiana radiatorów 
ZDERZAKI - LAMPY 
ATRAPY - NAPRAWA
profesjonalne spawanie 
elementów plastikowych 

Adar s.c.
Wrocław, ul. Krakowska 180 

tel. 343-84-66 w. 45, 341-63-27 
0501-109-392, 0501-109-397 
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FORD CARGO, 1981 r. : most tylny, resory przednie i tylne,
zawieszenie przednie, wal, felgi 16", przekl. kierownicy i inne.
Wrocław, tel. 071/349-27-14, 0604/68-71-95
FORD CARGO. 1990 r„ 10000 ccm : skrzynia lad. oplandeko-
wana, z hydroklapą, most tylny, skrzynia biegów (8), silnik, -
4.600 zl. Nowa Ruda, tel. 0604/89-38-36
FORD ECONOVAN: bardzo duży wybór części do różnych wersji
i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95,0601/
55-17-72
FORD ESCORT : koła kpi. Jelenia Góra, tel. 075/755-14-14, 
0606/42-02-82
FORD ESCORT RS, 16V: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/ 
26-96-78
FORD ESCORT 1300 E, 1600 D, 1400 E, 1600 wtrysk: silniki, 
skrzynie biegów, lampy, szyby i inne, oclone, na gwarancji. Le
gnica. tel. 076/722-95-21 w godz. 8-17, 0601/78-25-72

CHŁODNICE 
SAMOCHODOWE 
DO WSZYSTKICH 

MODELI AUT
S nabijanie klimatyzacji 

na miejscu i  u klienta 
§ S iechn ice, ul. O polska  4 

Warsztaty. Rabaty, 
tel. 0-602 457 715 - ch ło dn ice  
tel. 0-502 90-27-23 - klimatyzacje

FORD ESCORT: silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. Pru
sice. tel. 071/312-54-33 po godz. 15. 0601/79-30-54 
FORD ESCORT COSWORTH : zestaw do przeróbki na Cbswor- 
tha (m.in. błotniki, zderzaki, masKa przednia z wlotami, grill, 
progi, 2 spoilery). Wrocław, tel. 0502/97-90-26 
FORD ESCORT-: drzwi przednie, (łewe i prawe). Wrocław, tel. 
071/786-90-16 po godz. 20
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
FORD ESCORT: zaciski, konsola na biegi, obudowa nagrzew
nicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka między 
podłużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, worek na bie
gi. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18 -
FORD ESCORT : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41 , Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
FORD ESCORT, 1980/85 r, 1600 ccm : silnik na części, urzą
dzenie wtryskowe, zbiornik paliwa, pompa paliwowa, drzwi 
przednie do modelu 3-drzwiowego, szyba klapy tylnej, drążek 
stabilizatora, wahacze tylne z drążkami. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-72-45 w godz.9-18
FORD ESCORT, 1983t., 1300 ccm, benzyna : deska rozdz. * 
zegary brązowe • 30 zl, fotele kpi. - 50 zł, pokrywa silnika, klapa 
bagażnika - 40 zł/szt., chłodniczka nagrzewnicy • 40 zł. Modli- 
kowice, gm. Zagrodno, tel. 076/877-39-51 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1983/91 r .: chłodnica, osprzęt silnika 1.3,1.6. 
mosty, dach, szyby, belki, lampy, zderzaki, błotniki, fotele, chłod
nica, półosie, maska silnika i  inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ćcm, : tylna część nadwozia, 
klapa tylna, łapy silnika, pólośka długa, alternator, tapicerka, 
stacyjka z kluczykiem. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60, 0605/ 
91-04-65
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, 4-drzwiowy: różne 
części z rozbiórki. Wrocław, tel. 0608/12-06-61, 0504/99-04-22 
FORD ESCORT, 1985 r.. 87 tys. km, 1100 ccm : silnik + skrzy
nia biegów, sprawne, • 300 zl. Góra, tel. 0502/30-53-07 
FORD ESCORT, 1985/90 r., 1600 ccm, wtrysk ; silnik, Skrzynia 
biegów (5), części mechaniczne, drzwi, szyby, lampy, el.tapi- 
cerki, inne. Żagań, tel. 0603/25-97-08 
FORD ESCORT, 1986/90 r., 1300 ccm, benzyna oraz 1400 ccm 
E. 1800 ccm D, 1600 ccm XR3: silniki + osprzęt silników, roz
ruszniki, alternatory, elem. zawieszenia, maska, drzwi, lampy,

FORD ESCORT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, flachy. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel: silnik, zawieszenia, 
części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 075/721-17-75,0609/
44-33-28 t
FORD ESCORT, 1990 r., 1300/1400 ccm : drzwi, klapy, zawie
szenia i wiele innych z demontażu. Jawor, tel. 076/870-37*13 
FORD ESCORT, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna : sil
nik gażnikowy, gaźnik, filtr powietrza, aparat zapłonu, cewka, 
zbiornik paliwa, - 750 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-08-83 
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, drzwi, za
wieszenia, zderzaki, chłodnica, lampy, skrzynia biegów (5) i inne. 
Wrocław, tel. 071/315-10-19
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna : zaciski ham., 
półosie, zbiornik paliwa, zderzak tylny, serwo ham. i inne. Kłodz
ko, tel. 0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1991 r . : lampy tylne, drzwi tylne, słupek pra
wy, półoś prawa, siedzenia przednie, zawieszenie tylne, szy
berdach, bębny, stacyjka, zbiornik paliwa, komputer i inne. Świe
bodzice, tel. 074/858-99-67, 0606/12-99-22 
FORD ESCORT, 1991 r., 180.0 ccm, diesel': części blacharki i 
mechaniczne, używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1992 r. : wahacze przednie, cena • 70 zł/szt. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-13 
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm : komputer, - 400 zl. Bieru
tów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
FORD ESCORT, 1992 r„ 1.3,1.4,1.6 1.6 DOHC: silniki, skrzy
nia biegów, maska silnika, zawieszenia, drzwi, zderzaki, klapa 
bagażnika, błotniki, lampy, chłodnice, zbiorniki paliwa, pompa 
paliwa, przekładnia kierownicy, rozruszniki, alternatory, ukł. 
wydechowy, nadkola, wzmocnienie czołowe osprzęt silników, 
głowice, piasty, półosie i inne. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1992 r . : amortyzatory tylne, przekł. kierowni
cy. Wrocław, tel. 0607/41-39-32 
FORD ESCORT, 1993 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: różne części. 
Lubin, tel. 0601/79-96-94
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, gło
wica, pompa wody, tłoki, korbowody, kolo zamachowe, tapicer
ka drzwi, amortyzator przedni, błotniki przednie, lampa tylna, 
szyba drzwiowa lewa. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD ESCORT, 1993 r . : maska przednia, • 160 zl. 2lotoryja, 
tel. 076/878-52-75, 0604/22-43-22 
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel: nagrzewnica, alter
nator, silnik, dach, poduszka pow. Namysłów, tel. 0603/50-03-51 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V : różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1994 r. : kolumny McPhersona, chłodnica. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, 16V 3-drzwiowy : hak, tłu
mik, zbiornik paliwa, wahacze, półosie, piasty, fotele, nagrzew
nica, komputer, deska rozdz., ćwiartki i inne. Wrocław, teł. 0604/
36-35-30
FORD ESCORT, 1994/95 r .: poduszka pow. kierowcy, • 400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 0602/35-61-24 
FORD ESCORT, 1995 r., 1600 ccm, 16V, DOHC : skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie, półosie, całe wnętrze, konsola, ko
lumna kierownicy - od 200 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-41 -99. 
0603/24-00-08
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r .: hak oryginalny, - 300 zł. Goło- 
szyce 18, gm. Żarów k. Świdnicy, teł. 074/850-67-78 
FORD ESCORT, 1995 r. : układ kierowniczy, kołyska, maska. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-44 
FORD ESCORT, 1995/00 r .: reflektor prawy, nowy (TYC). zapa
kowany, el. regulowany, • 200 zł. Legnica, tel. 0604/12-27-28 
FORD ESCORT. 1995/99 r.. 1600 ccm, 16V : szyby, drzwi, 
osprzęt silnika, kolumny McPhersona, półosie, tarcze sprzęgłs 
+ docisk, ABS, nagrzewnica, podsufitka, reflektory, lusterka, 
sanki silnika, zbiorniczki i inne. Lubin, tel. 0605/57-87*37 
FORD ESCORT. 1996 r . : drzwi przednie lewe, drzwi tylne pra
we, drzwi tylne lewe do kombi, skrzynia biegów 1600 ccm 16V, 
Zetec, na części, zderzak przedni z miejscem na halogeny. 
Siechnice, gm. św.Katarzyna, tel. 0603/59-74-09 
FORD ESCORT, 1998 r. : zderzak tylny, grill przedni .plaster 
miodu*. Legnica, tel. 076/856-04-68 
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 8,9. 1982 r„ 1600 ccm, diesel: silnik
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lusterka, szyby boczne, elem. wnętrza, komputery, atermiczne 
szyby .złote*. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD ESCORT, 1986/90 r^1600 ccm : skrzynia biegów (5), 
alternator, rozrusznik i irine. Lubin, tel. 0609/27-59-82 
FORD ESCORT, 1987 r, 1600 ccm, diesel : wałek rozrządu, 
głowica na części, alternator, rozrusznik, przełączniki i inne. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm : teleskopy, oryginalne. So
bótka, tel. 071/390-35-10, 0606/30-67-34 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm : silnik, rozdzielacz paliwa, 
drzwi tylne, tył zderzaka, chłodnica, głowica, turbina, przełącz
niki, ABS. Wrocław, tel.-071/311-54-53, 0605/25-41-67 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 1300‘ccm: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r., 1800 ccm, diesel, części z rozbiórki: 
silnik bez wałka rozrządu, skrzynia biegów (5), przeguby, pół
osie, szyby, klapa tylna i inne. Nysa, tel. 0607/08-12-62 
FORD ESCORT, 1988 r. poj. 1.6,1.8D: skrzynia biegów (5), kla
pa tylna z szybą półosie, pasy, stacyjka (85 r.), inst. elektrycz
na, wahacze przednie, serwo z pompą półoś, przełączniki, kon
sola z zegarami. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
FORD ESCORT, 1988 r. : skrzynia biegów 151, osprzęt silnika 
1.4, drzwi przednie i tylne, szyby boczne. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-81-02, 0604/75-81-96
FORD ESCORT, 1988 r., 82 tys. km, 1400 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów (5), Escort, 92 r., 1.4E, 56.000 km: silnik, 
zawieszenie, klapa, półosie. Bolesławiec, tel. 0601/56-04-24 
FORD ESCORT,. 1988 r., 1600 ccm, diesel: stacyjka, skrzynia 
biegów (5), głowica • 250 zł, pompa wtryskowa, szyba, luster
ka. lampy. Bytom Odrzański, tel. 0603/20-27-12, woj. zielono
górskie
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel; silnik, oclony, skrzy
nia biegów (5), stan b. dobry. Strzelin, tel. 071/392-21-85 
FORD ESCORT, 1988 r.. 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5) 
- 450 zi, półosie, zwrotnice, przekl. kierownicy, kolumny McPher
sona, chłodnica, zawieszenie tylne, maska, drzwi, lampy, licz
nik i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
FORD ESCORT, 1988 r., 140 tys. km, 1400 ccm,: części uży
wane, 3-drzwiowy. Wołów, tel. 071/389-33-15 po 16 
FORD ESCORT, 1988 r . : błotniki, pokrywa silnika, bagażnika, 
zderzaki, drzwi, lampy, chłodnica, skrzynia biegów (5) do 1600 
ccm, wzmocnienie przednie, rozrusznik, alternator. Ziębice, tel. 
074/819-31-30
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1989 r . : silnik 1.8 d i 1.6 d, skrzynia biegów, 
zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 075/ 
721-17-75 lub 0609/44-33-28
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk 3-drzwiowy: chłod
nica, nagrzewnica, klapa, drzwi, piasty, części zawieszenia, 
skrzynia biegów (5), zderzak tylny szeroki, pompa hamulcowa, 
itd. Jelenia Góra, tel. 0609/29-00-48 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm. diesel: wał korbowy, tłoki, 
rozrusznik, chłodnica, wentylator chłodnicy, filtr pow. i inne. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1989 r. 3-drzwiowy: progi plastikowe. Kłodz
ko, tel. 0601/19-66-12
FORD ESCORT, 1989 r., diesel: silnik, skrzynia biegów (kompl. 
dokumentacja celna). Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/
43-54-20

ze skrzynią biegów, kpi., sprowadzony z Niemiec, oclony, moż
liwość sprawdzenia, - 1.500 zł. Milicz, tel. 0608/48-77-29 
FORD ESCORT, FIESTA, 1986 r . : różne części. Wrocław, teł. 
071/312-53-41
FORD ESCORT, FOCUS, 1987-00 r..: zawieszenia, tapicerki, 
części mechaniczne, blacharskie. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT, roczniki 198Ó-2000 r.: 
lampy, reflektory, kierunkowskazy, halogeny, 
atrapy, zderzaki, ch łodn ice, b lachy itp. 
„REG-PLAST”, Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81012791

FORD FIESTA : silnik, • 100 zl. Bielawa, tel. 074/833-14-35 
FORD FIESTA: wszystkie części Chojnów, tel. 076/819-17-56 
FORD FIESTA: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FORD FIESTA, 3 tys. km, 1100 ccm, wtrysk : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60, 0601/89-10-61
FORD FIESTA, 1600 ccm, wtrysk: silniki, skrzynie biegów, lam
py, szyby i inne. Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-18,0601/
78-25 7̂2
FORD FIESTA, 1600 ccm, 96 kM : silnik, - 800 zl. Ocice, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-10-40'
FORD FIESTA : zderzak tylny. Wrocław, tel. 071/786-90-16 po 
godz. 20
FORD FIESTA, 1979/84 r. : półoś - 100 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-89-91, 0604/97-41-45
FORD FIESTA. 1980/94 r., benzyna, dieselr półosie, wahacze, 
McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, szyby, 
siedzenia, stacyjka, części silników i inne części do różnych 
modeli. Złotoryją, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1984/89 r., 1100 ccm : szyby boczne tylne, szy
ba tylna ogrzewana, przekładnia kierownicza, rozrusznik, wy
dech z dwururką, głowica, gaźnik, pompa paliwa, zwrotnice, 
wahacze, wentylatory chłodnicy, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/
849-13-46. 0604/92-64-39
FORD FIESTA, 1986 r, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5),
• 450 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/19-96-31
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna: silnik, z kpi. doku
mentacją, • 800 zł. Bielawa, tel. 074/833-14-35 
FORD FIESTA, 1987 r„ 1600 ccm, diesel: silnik, drzwi, tylna 
szyba, siedzenia, półosie, rozrusznik, alternator, konsola i oprzy
rządowanie, silniczek wycieraczek, inne, • 2.000 zl. Bogatynia, 
tel. 075/774-13-74, 0607/80-32-72 
FORD FIESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5)
• 200 zł, klapa tylna -100 zł, szyby. Chojnów, tel. 076/877-39-33, 
0607/73-86-60
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: silnik, części nadwozia, drzwi, 
maska silnika • 400 zl. Lwówek Śląski, tel. 0^5/782-44-13 
FORD FIESTA, 1989-99 r .: felgi, 2 sztuki, nowe, • 80 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0607/12-30-85
FORD FIESTA, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, z 
kpi. dokumentacją, stan b. dobry, -1.100 zł. Krzyżowa, tel. 076/ 
817-29-23 po godz. 19
FORD FIESTA, 1989/96 r. : maska, błotniki, kierunkowskazy,

reflektory; wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r . : poduszki powietrzne kpf.', oblachowa- " 
nie, zawieszenia, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD FIESTA, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna : silnik 
gażnikowy, gaźnik, filtr powietrza, aparat zapłonu, cewka, zbior
nik paliwa, • 750 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-08-83 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna : części silnika, 
mono.wtrysk -120 zł, cewka - 40 zl, katalizator • 80 zl. Żary, tel. 
0601/88-35-95
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk: gaźnik, moduły, ser
wo ham., wentylator chłodnicy, przekł. kierów, i inne. Kłodzko, 
tel. 0601/62-91-17
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, wtrysk: drzwi, fo
tele, kanapa, ukł. wydechowy, komputer, katalizator, zbiornik 
paliwa, zderzaki, konsola, akumulator, nagrzewnica i inne czę
ści. Wrocław, tel. 373-87-98, 0606/49-34-97 
FORD FIESTA, 1992 r.: drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
FORD FIESTA, 1992 r. : reflektory nowe Valeo. Wrocław, tel. 
071/318-32-22
FORD FIESTA, 1994 r., 1100 ccm zawieszenie przednie i tyl
ne, plastiki, zegary, szyby lewe, lusterko, fotele i inne. Legnica, 
tel. 0601/84-47-45
FORD FIESTA, 1995 r . : lampa tylna lewa, - 40 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-04-45
FORD FIESTA, 1996 r., 1300 ccm : drzwi -150 zł, maska - 200 
zł, lampy -100 zl, zawieszenie przednie (lewa strona), skrzynia 
biegów, podłużnica przednia (lewa strona). Wrocław, tel. 0601/
69-63-39
FORD FIESTA, 1997 r .: ćwiartka przednia z belkami, belka tyl
na, zbiornik paliwa, błotniki tylne z pasem, licznik. Kalisz, tel. 
0502/55-89-57
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm : części silnika, chłodnica z 
wentylatorem, kpi. klimatyzacja, wahacze, póloś. Pleszew, tel. 
0502/55-97-32
FORD FIESTA, 1997 r . : plastiki wnętrza (drzwi, progów, słup
ków), kolor szary. Trzebnica, tel. 071/312-17-09,0602/50-80-10 
FORD FIESTA. 1998 r„ 1300 ccm. ENDURO . sprzęgło kpi., 
kolumna McPhersona prawa, wahacz lewy, amortyzatory tylne. 
Legnica, tel. 0601/74-62-22
FORD FIESTA, 1998 r., 1250 ccm : ukl. kierowniczy, chłodnica, 
deska rozdz., tapicerka. ABS, zegary oraz drzwi tylne. Wrocław, 
tel. 0605/06-97-10
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
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FORD FIESTA, 1999 r . : błotnik przedni lewy (nowy). Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-15-80
FORD FIESTA, ESCORT, 1988 r. 1.6 D, 1.8 D : silnik, skrzynia 
biegów (5), półosie, wahacze, McPhersony, tarcze hamulca, 
rozrusznik, alternator, amortyzatory, chłodnica, reflektory, kie
runkowskazy, maska, pólka tylna, koła (5 sztuk) i inne. Choj
nów, tel. 076/817-21-15, 0606/47-11-90 
FORD FIESTA, ESCORT, MONDEO. felgi aluminiowe z opona
mi • 1.000 zł/kpi. Piechowice, tel. 075/761 -22-28 
FORD FIESTA, ESCORT, MONDEO, PUMA. 1993/01 r.: kom
pletne boczne cale lusterka, lewe i prawe, ręcznie lub elektrycz
nie sterowane, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
FORD FIESTA, ESCORT, SIERRA : komputery AB-12A650HA, 
92AB12650EB, 87FB12A650A2A, 89FB12A650BB,
88FB12A650PC, 92FB12A650FB, 88GB12A650C2A. 
85GB12A650FA i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r.rbenzyna : częći używa
ne. Wrocław, tel. 071/372-87-60
FORD FOCUS: reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
FORD FOCUS, 1400 ccm 3-drzwiowy: skrzynia biegów (5), sil
nik, szyby i inne. Wrocław, teL 0603/21-18-42 
FORD FOCUS, 1800 ccm, TDI: osprzęt silnika, głowica, skrzy
nia biegów, hak, zbiornik paliwa, plastiki, deska rozdz., wnę
trze, ćwiartka, turbo i inne. Zielona Góra, teł. 0601/78-45-13 
FORD FOCUS, 2000 r., 3 tys. km, 1800 ccm, TDi;: oblachowa
nie (RSi, 3-drzwiowy), skrzynia biegów, turbosprężarka, wnę
trze (3-drzwiowy), podłużnice, zawieszenie tylne. inne. Szpro
tawa. tel. 068/376-32-07
FORD FOCUS, MONDEO: reflektory, maski, błotniki,-zderzaki, 
zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY, 2000 r., 2300 ccm : lampy, maska, błotniki, 
drzwi, wzmocnienie! chłodnica, klimatyzacja, lusterka, zawie
szenie, ława, silnik, skrzynia biegów, półosie, plastiki, dach i 
inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
FORD GALAXY TDI, 2000 r., 1900 ccrri : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, podłużnice, tapicerka kpi., drzwi, szyby, po
duszki pow., klimatyzacja, podsufitka,.ukł. wydechowy, wiązka 
inst. elektr. i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 
FORD GRANADA, 2400 ccm,'V6 : pompa wspomagania, alter
nator. Lubin, tel. 0603/71-89-90 *
FORD GRANADA, 1980/85 r. : części i psprzęt silników 2.0 i
2.8, wał napędowy • 220 zł. przekł kierownicy - 200 zł, półosie 
- 90 zł/szt., zaciskiham., od 50-100 zł/szt., maska -100 zł, lam
py tylne - 70 zł/szt., błotnik prawy • 100 zł/szt., hak hol., nie
miecki -120 zł i inne. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD GRANADA, 1983 r . : drzwi przednie z szybami, (Usterka 
boczne, prawe z elektr. regulacją. Wrocław, tel 0503/94-89-74 
FORD GRANADA, 1983 r., 2100 ccm, diesel: wszystkie czę
ści. Wrocław, teł. 0605/07-09-33 
FORD GRANADA, TAUNUS : różne części. Legnica, tel. 076/
854-53-26
FORD K A : drzwi prawe, listwa wspomagania. Bielawa, tel. 074/ 
833-02-15 po godz.16
FORD MERCURY: silnik 2000 ccm, DOHC, drzwi i inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. .15, 0601/79-30-54 
FORD MONDEO : różne części blacharskie i mechaniczne. 
Trzebnica, tel. 0601/70-18-61
FORD MONDEO : błotnik prawy przedni -130 zl, wzmocnienie 
czołowe górne, nowe - 120 zł. Wrocław, tel. 071/317-86-18 do 
godz.20, 0603/38-15-70
FORD MONDEO. 1993/96 r, 1800 ccm, 16V : głowica. ABS, 
skrzynia biegów, zawieszenia, konsola, drzwi, dach, fotele, in
stalacja, komputer i Inne. Legnica, tel. 0601/84-47-45 ‘
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 1800 ccm, 16V : osprzęt sil
nika, katalizator, drzwi prawe, błotnik tylny, klapa, błotnik przedni 
prawy, tapicerka, dach I inne. Legnica, tel. 0601/74-62^22 
FORD MONDEO, 1994 r.. 1600 ccm, 16V limuzyna: konsola, 
fotele, plastiki, osprzęt silnika, nagrzewnica, elementy zawie
szenia, podłużnica prawa, lampy tylne, przełączniki, półoś. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
FORD MONDEO, 1995 r. 5-drzwiowy: wózek, wahacze, kolum
ny McPhersona, klapa tylna kompletna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
FORD MONDEO, 1997 r:, 1800 ccm, TDI: dach kompletny, tył 
nadwozia do kombi, drzwi, zderzaki, poduszki, napinacze, sen
sory, ABS, serwo, wózek pod silnik, konsola, tapicerka, szyby,
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komputer, wahacze, skrzynia biegów, mechanizm wycieraczek. 
Opole, tel. 0604/44-16-73
FORD ORION : różne części. Jelenia Góra. tel. 0609/26-96-78 
FORD ORION, ESCORT, FIESTA. 1988/93 r., 92 tys. km 1.6 D.
1.8 D : silniki kpi., kompletna dokumentacja, skrzynia biegów 
(5). półosie, alternatory,, rozrusznik, zawieszenia, wałki rozrzą
du + stopki, głowice, chłodnice, ukl. kierownicze i inne. Gro
madka, tel. 0606/47-11-90. 0604/78-33-32. woj. legnickie - 
FORD PROBE : oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15, 0601/79-30-54
FORD PROBE nowy model: dach -1.000 zł, błotnik przedni pra
wy - 200 zl. Wrocław, tel. 0604/93-01-63 
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo : różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77, 071/349-27-14 
FORD SCORPIO : silnik 2000 ccm DOHC, skrzynia biegów au
tomatyczna, tylny most, lampy, siedzenia, zaczep tylny, zde
rzaki, elementy blacharki, szyby itp. ., teł. 0603/31-10-33 
FORD SCORPIO, 2900 ccm, wtrysk, V 6 : silnik. Kępno. tel. 0621
781-02-60, 0601/89-10-61
FORD SCORPIO, 2500 ccm, diesel: głowica kpi., uzbrojona - 
300 zł. wtryskiwacze nowe, ustawione • 250 zl. Lubin, tel. 076/
817-43-40
FORD SCORPIO, 2000 ccm : instalacja gazowa, kompletna, 
mało używana, - 1.050 zł. Namysłów, teL 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO: zderzak przedni. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
FORD SCORPIO : różne części. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FORD SCORPIO. 1986 r .: różne części mechaniczne i blachar
skie z demontażu. Wschowa, tel. 0605/74-05-31 
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 : różne części. 
Kłodzko, teł. 074/868-75-94
FORD SCORPIO, 1988 r., 2900 ccm, benzyna : ukł. wydecho
wy z katalizatorem, drzwi, ABS, rozrusznik, alternator, pompa 
wspomagania. Głuchołazy, teł. 077/439-56-61 
FORD SCORPIO, 1988 r., 130 tys. km. 2000 ccm : silnik, stan 
b. dobry • 1.000 zl ♦ cło, drzwi, szyby, zawieszenie, chłodnica, 
alternator, rozrusznik, komputer i inne. Wałbrzych, tel. 0603/ 
53-31-20
FORD SCORPIO, 1989 r . : maska, reflektory, zderzak przedni, 
chłodnica, klapa tylna do sedana, lampy tylne i inne. Opole, teł. 
0601/71-67-25
FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm: silnik * osprzęt, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie, most, belki, półosie, lampy, drzwi, szy
by, chłodnica, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm : wal korbowy, tłoki, pom
pa wody, wskaźniki, stabilizator, poduszki silnika i inne. Kłodz
ko, tel. 0601/62-91-17
FORD SCORPIO, 1989 r. : szyberdach. Namysłów, tel. 0603/ 
50-03-51

tryczne i elektroniczne, rozrusznik, alternator i inne. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO. 1992 r., 2900 ccm : części. - 36.000 zł lub 
zamienię. Strzeszów, tel. 0600/23-26-60 
FORD SCORPIO KOMBI. 1993 r., 2900 ccm, 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., 2900 ccm, V6 : głowice, wtryski, ko
lektory, aparat zapł., wał, korbowody i inne części silnika. Wro
cław. tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 2000 ccm., 2900 V 6 : silniki, 
skrzynia biegów, kierownice ze wspomaganiem, haki, ABS, kon-
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sola, klapa bagażnika, błotniki przednie i tylne, wzmocnienie 
przednie i tylne, kpi. siedzeń, tapicerka, głowica DOHC, wał, 
chłodnica, osprzęt silnika. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11,0601/ 
55-36-73
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r. : poduszki pow., McPherson 
lewy, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska rozdzielcza, 
kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z podlużnicą, drzwi 
z tapicerką. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1996 r., 2000 ccm, benzyna : różne części., 
tel. 0607/42-45-46
FORD SIERRA, 2000 ccm : komputery, wał napędowy, rozrusz
nik do automatica. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0609/
48-26-74
FORD SIERRA, 139 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik oclony, 
Sierra, 88 r., 94.000 km, 1.8E: silnik oclony, skrzynia biegów 
(5). Bolesławiec, teł. 0609/53-53-05_
FORD SIERRA, 2000 ccm: skrzynia biegów (4) • 120 zl, głowi
ca -100 zł, rozrusznik - 50 zl, gaźnik - 50 zł, alternator - 50 zł. 
tarcza * docisk - 50 zl, drzwi - 50 zł, zawieszenie tylne z mo
stem - 200 zł, komputer z szybą - 50 zł i inne. Chojnów, teł. 
0600/83-12-24, 076/818-73-51
FORD SIERRA . silnik na części • 450 zł, skrzynia biegów (5), 
drzwi, klapy, lampy, zawieszenia. Głogów, tel. 076/831-59-90, 
0502/36-19-78
FORD SIERRA, 2000 ccm, benzyna : silnik V6, 6-cylindrowy *
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FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, uży
wane: drzwi, maska, blachy, zawieszenia, tapicerka skórzana, 
klimatyzacja, komputery, skrzynia biegów (5) 2.0 i skrzynia bie
gów (5) 2 9, V 6 i automatic. Wołów, teł; 071/389-33-15 po 16 
FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm. wtrysk : silnik + skrzynia 
biegów z dokumentacją wał pędny, drzwi, klapa, most, błotniki 
tylne, fotele i inne. Legnica, tel. 0502/17-72-22 
FORD SCORPIO, 1990 r .: silniki 2.0i EFi, 2.9i V6, skrzynie bie
gów (5) + autom, do 2.0, lampy, maski, drzwi, ukl. kierownicze, 
pompy wspom., most tylny, półosie, komputer do 2.0i EFi, klapy 
tylne z szybą, belka pod silnik, poduszki, alternator, chłodnica 
wody. Prochowice,'tel. 076/858-51-95, 0604/79-36-63 
FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm, 2900 ćc, V 6 : silniki, skrzy
nia biegów, drżwi, hak, zawieszenia, szyby, lampy, zderzaki 
przednie, kierownice ze wspomaganiem, błotniki, maska, kpi. 
śledzeń i tapicerką, głowica DOHC, zbiornik paliwa z pompą, 
osprzęt silnika. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11, 0601/55-36-73 
FORD SCORPIO, 1990 r. : maska silnika, zderzak przedni z 
halogenami, przekl. kierownicy, wspomaganie, most tylny i inne. 
Wrocław, tel. 0608/49-43-99
FORD SCORPIO, 1990 r .: klamki drzwiowe, komputer wtrysku, 
lampa lewa tylna, siłownik centralnego zamka, zaciski ham. 
przednie. Wrocław, teł. 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 : szyba 
tylna ogrzewana, szyby boczne trójkątne, kpi. zamków * sta
cyjka, klamki, przewody i czujniki ABS; szyberdach el., kpi. pa
sów bezpieczeństwa, sprzęgło, zaciski ham. Wrocław, tel. 0608/
07-97-34
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC model przej
ściowy: pompa wspomagania, serwo. pompa ABS, komputer 
ABS, komputer wtrysku, wal pędny, zawieszenie tylne kpi., ko
lumny McPhersona przednie, teleskopy tylne, hak oryginalny, 
zbiornik paliwa , pompa paliwa, zestaw wskaźników. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r. : dach, kpi. wnętrze, deska 
rozdz., wycieraczka tylnej szyby, wszystkie podzespoły elek-
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Bolesławiec Śl. 

Zakład, ul. Wróblewskiego 4 
czynne od pn. do pt. w godz. 16-20

tel. 0-601 555 424 
tel. dom. 075/734-17-33

aparat zapłonowy, gaźnik, sprzęgło • oclony (także do Forda 
Taunusa, Granady), - .1̂ 200 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/880-50-28 
FORD SIERRA 2.3 D : koła zamachowe (2 szt.), docisk sprzę
gła (2 szt.) - 200 zł/szt. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/19-96-31 
FORD SIERRA, 1600 ccm : silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61 .
FORD SIERRA, 2000 ccm : silniki, skrzynie biegów i inne. Le
gnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-18, 0601/78-?5^72 
FORD SIERRA, benzyna: skrzynia biegów (5). Nysa, tel. 077/ 
433-56-31 .
FORD SIERRA : różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD SIERRA, 1800 ccm, benzyna: głowice. Piaski, woj. lesz
czyńskie, tel. 0603/65-98-59
FORD SIERRA : silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD SIERRA : lampy przednie. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
FORD SIERRA: maska, reflektory. Siechnice, teł. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FORD SIERRA,: zawieszenia, most tylny, klapa bagażnika, ta
picerka, siedzenia, plastiki, pompa hamulcowa, serwo, chłodni
ca, nagrzewnica. Wałbrzych, tel. 074/841-05-83 
FORD SIERRA : różne części. Wrocław, tel. 071/785-74-77, 
0603/51-03-75
FORD SIERRA: rozrusznik, -100 zł. Wrocław, teł. 0607/30-64-70 
FORD SIERRA : błotniki przednie - 60 zł. Wrocław, teł. 071/
345-68-78
FORD SIERRA : skrzynia biegów (4). Wrocław, tel. 071/
786-90-16 po godz. 20
FORD SIERRA 4x4: skrzynia biegów (5), drzwi, pokrywa, ma
ska, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
FORD SIERRA: kierunkowskazy, lampy tylne, felgi, stan ideal
ny - 20 zł. Wrocław, teł. 071/325-13-37 po godz. 20 
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 2.3 D, 2.0i: skrzynia biegów, różruśznik, alter
nator, pompa wspomagania, vacum pompa, licznik, konsola, 
blok silnika, chłodnica i inne. Wschowa, tel. 065/540-18-09 
FORD SIERRA, 1982/90 r . : głowice, od 200-450 zł, walki roz
rządu • 110 zł, lampy, od 60-120 zl/szi., lampy Ghia • 110 zł/szt., 
przekl. kierownicy • 220 zł, wał napędowy - 220 zl, wahacze - 
70 zł, maska -110 zł, pokrywa bagażnika sedan • 120 zł, ćwiart
ka prawa -100 zł i inne. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, z 
dokumentacją • 1.500 zł. Żary, tel. 068/374-69-19

CZĘŚCI
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Import Niemcy

silniki, skrzynie biegów 
części blacharskie i inne

Mirków, tel. 071/315-10-19
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Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15, 784-59-16
FORD SIERRA KOMBI. 1983/86 r . : części różne. Ziębice, tel. 
074/819-08-87, 0600/57-51-85
FORD SIERRA, 1984 r., benzyna : różne części. Oleśnica, tel. 
0503/10-81-32
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, OHC, benzyna : inst. gazo
wa. Biedrzychowa, gm. Polkowice, tel. 0608/52-43-06 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm : drzwi kompletne, pokrywa 
bagażnika, zawieszenie tylne, rozrusznik, pompa wspomaga
nia, zaciski ham., serwo. lampy tylne, inne. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-13-46, 0601/42-14-79 
FORD SIERRA, 1984 r. : klapa tylna z szybą, drzwi tylne, lu
sterka, gażnik, kolektor. Chojnów, tel. 076/818-66-63 po godz. 16 
FORD SIERRA, 1985 r . : maska przednia. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 cćm, benzyna: skrzynia biegów • 
250 zł, osprzęt silnika, zawieszenia, drzwi, klapa bagażnika, 
szyby, zderzaki, lampy, instalacja i inne, elementy blacharki, 
mechaniczne i wyposażenie wnętrza. Racibórz, tel. 0604/ 
81-68-01
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 1600 ccm : różne części. So
bótka, tel. 071/390-35-10. 0606/30-67-34 
FORD SIERRA, 1986 r., 160 tys. km, 2300 ccm, diesel: różne 
części z demontażu, skrzynia biegów (5), stan b. dobry - 500 zł, 
zawieszenia. Krzyżowa 1a, gm. Gromadka, tel. 076/817-29-23 
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 KOMBI, 1986 r., 2300 ćcm, diesel: silnik, nad
wozie w całości lub na części oraz do poj. 2.0E: dół silnika, 
ABS, skrzynia biegów, półośki. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
FORD SIERRA KOMBK1986 r., 2300 ccm, diesel, el. otw. szy
by, stan silnika b. dobry, w całości lub na części, na białych 
tablicach • 1.000 DEM. Glinka, woj. leszczyńskie, tel. 0605/ 
85-57-01
FORD SIERRA. 1986 r. : drzwi • komplet, zawieszenia; prze
łączniki konsola, komplet siedzeń. Kobierzyce, tel. 071/ 
311-17-94. 0607/48-86-73
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, most tylny, wał napędowy, drzwi, maska, lampy i inne. 
Legnica, tel. 0605/13-16-60
FORD SIERRA. 1986 r. hatchback: zaciski hamulcowe - 50 zi/ 
kpi., uszczelki drzwi • 100 zł/kpi., listwa kier. bez wspomagania 
-100 zl, drążek reakcyjny - 60 zł, lampy tylne - 40 zł/szt. Lubin, 
tel. 0603/18-21-57
FORD SIERRA, 1986 r., 1.600 ccm, benzyna': kpi, drzwi z cen
tralnym zamkiem. 5 szt. • 100 zł/szt., dach z szyberdachem - 
200 zł, most ♦ półosie - 200 zł, wal -100 zł, ukł. kierowniczy - 70 
zl, nagrzewnica - 50 zł, przednia atrapa • 50 zł, maska silnika - 
80 zl, boczne szyby - 20 zł/szt. belka pod silnik -100 zl, przed
nie wzmocnienie - 90 zi, błotniki • 70 zł/szt.. siedzenie -100 zl. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/733-18-01
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel : silnika + części, 
skrzynia biegów, wszystkie części. Wałbrzych, tel. 074/ 
847-87-99
FORD SIERRA, 1986 r. poj. 1600 ccm, 2000 ccm: alternator, 
aparat zapłonowy, moduły zapłonu, drzwi, klapa z szybą, sił- 
niczki wycieraczek, części silnika i skrzyni biegów, most, lampy 
tylne, części zawiszeń, plastiki wew. i inne. Wałbrzych, tel. 0602/ 
17-71:36
FORD SIERRA. 1 8̂6 r., 1600 ccm, benzyna : silnik na części, 
skrzynia biegów, maska silnika, drzwi, lampy, klapa tylna, roz
rusznik, alternator, most. wal, półosie, stacyjka, konsola, słup
ki, nagrzewnica i inne części. Wrocław, tel. 373-87-98, 0606/ 
49-34-97
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986/88 r. poj. 1800 ccm, 2000 ccm:'głowica, 
tłoki z korbowodami, blok silnika, wał korbowy, pompa oleju, 
paliwa, wody, paski, stabilizator, dach + słupki, silniczek wycie
raczek przednich i tylnych, alternator, sprężyny i amortyzatory 
tylne i inne. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60, 0605/91-04-65 
FORD SIERRA KOMBI, 1986/90 r., 2300 ccm. diesel: silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów, części karoserii, mechaniczne 
i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD SIERRA 1986/90 r . : drzwi, szyby, błotniki, maski, wnę
trza, ukł. kierownicze, piasty, tarcze, zegary, elektronika do 2000 
ccm EFi, nadwozia, el. pompy, inne. Paczków, powiat Nysa, tel. 
0603/36-63-27
FORD SIERRA, 1986/91 r, 2000 ccm: drzwi, wal korbowy, skrzy
nia biegów (5), kolektor wydechowy, tarcza ♦ docisk sprzęgła, 
komputer i inne. Wrocław, tei. 0601/71-51-51 '
FORD SIERRA, 1987 r. 1600 i 1800 ccm: drzwi, maski, klapy, 
szyby, fotele, lampy, skrzynie biegów, zawieszenie oraz mosty. 
Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
FORD SIERRA, 1987 r. : reflektory przednie, cena 80 zł/szt. 
Kłodzko, tel. 074/868-75-94
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, benzyna: wszystkie 
części, tanio. Legnica, tel. 0502/36-41-00 
FORD SIERRA, 1987/93 r . : maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
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., 2000 ccm : silnik bez osprzętu z do- 
kum., 80 tys. km przebiegu • 1.600 zł. Kłodzko, tel. 0601/’ 
62-91-17
FORD SIERRA, 1988 r .: blachy, tapicerka, kola tylne kpi. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-48-20, 075/782-26-83 
FORD SIERRA, 1988 r. : różne części z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
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: silnik, skrzynia biegów, wał, 
most, koła, lampa, klapy, szyby i inne z demontażu. Legnica, 
tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61-05 
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, 1989 r., 2000 ccm, DOHC : do módelu.hatch- £  
back, silnik • 1.500 zł, skrzynia biegów MT-75 - 400 zl, pompa 
paliwa + zbiornik - 150 zł, szyberdach -120 zł, most tylny - 220 
zł, zawieszenie tylne kpi. - 150 zi, tapicerka.+ fotele - 250 zl, 
inst. elektryczna -150 zł. zaciski hamulcowe przednie - 40 zł/ 
szt., alternator  ̂100 zł i inne. Wałbrzych, tel. 0501/10-96-22 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, DOHC : inst. gazowa do' 
silnika DOHC - 1.200 zl * dokumenty, wał napędowy - 250 zi, 
drzwi, szyby, felgi stalowe 14* - 30 zl/szt. i inne. Wałbrzych, teł. 
0501/10-96-22
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FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, : wszystkie części 
wraz z silnikiem i skrzynią biegów. Środa Śląska, tel. 0605/ 
21-59-13
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r. : maska, zderzaki, kpi. drzwi, 
lusterka, klapa bagażnika, zawieszenie i inne. Nowa Ruda, tel. 
0604/61-86-29
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel : skrzynia 
biegów, maska silnika, drzwi, klapa tylna, półosie, tylne waha
cze, rozrusznik, alternator, most, wal, lusterka, nagrzewnica, 
stacyjka, tylny Hornik, belka i inne części. Wrocław, tel. 
373-87-98, 0606/49-34-97
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
FORD SIERRA, 1990 r„ 2000 ccm, DOHC : różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : refl. lewy, filtr pow., 
wentylator chłodnicy, przełączniki, stabilizator i inne. Kłodzko, 
tel. 0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna: kolektory, zawie
szenia, przekładnia, tylny most, bębny, tarcze, piasty, zaciski, 
serwo, pompa, zderzaki, klapa bagażnika, lampy tylne, drzwi, 
lusterka, szyby, wzmocnienie przednie, kierunkowskazy, felgi, 
kokpit, stacyjka, przełączniki, plastiki podszybie i inne. Legni
ca. tel. 0501/56-63-28
FORD SIERRA, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna: silnik, 
skrzynia biegów (5), alternator i rozrusznik. Nowa Sól. tel. 0607/ 
61-15-77
FORD SIERRA, 1991 r., 200 tys. km: skrzynia biegów (5), • 300 
zł. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80, 0608/83-17-13 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC,: tylna klapa kpi. z 
szybą i spoilery -100 zl, podlużnica - 50 zł, ABS -100 zł. szy
berdach • 50 zł, podsufitka - 80 zł. wentylatory z obudową -100 
zl, deska rozdz. • 50 zł, wał napędowy • 100 zł, tylny most -100 
zl, serwo - 80 zł, amortyzatory, inne. Wrocław, tel. 071/364-21-96. 
0501/04-98-57
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów. zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tei. 
075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : skrzynia biegów 
(1.8 TD), drzwi, most tylny, wzmocnienie przednie, dach, na
grzewnica, lusterka, grill, lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
FORD SIERRA, 1992 r .: błotniki, wzmocnienie czołowe, drzwi, 
klapa, zawieszenie. Gryfów ŚL, teł. 075/781-24-22 
FORD SIERRA KOMBI. 1992 r., 2000 ccm. DOHC: silniki, skrzy
nie biegów, głowica, hak, zawieszenia, szyby przednie, kierow
nica ze wspomaganiem, drzwi, maski, lampy, maski, zderzak 
przedni, wzmocnienie przednie, komplet siedzeń, tapicerka, 
konsola, zbiorniki paliwa. Wojcieszów, teł. 075/751-23-11,0601/ 
55-36-73
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, 16V : wał korbowy i inne 
części silnika. Wrocław, tel. 0607/41-39-32 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r . : różne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-34
FORD SIERRA, 1993 r., 104 tys. km, 1600 ccm : silnik bez 
osprzętu • 350 zł, kolektor dolotowy z wtryskiwaczami - 300 zł, 
obudowa filtra powietrza z przepływomierzem - 400 zl. Trzebni
ca, tel. 0606/45-31-95
FORD SIERRA, 1993 r., 2300 ccm, diesel: pompa wtryskowa • 
300 zl, skrzynia biegów (5) • 560 zł, zaciski hamulcowe - 50 zl. 
Wrocław, tel. 0501/12-56-09
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm. ER, 2800 V6 : silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne częśd mechaniczne i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD SIERRA, TRANSIT, 1992 r., 76 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna. : silnik (sprowadzony z Niemiec, oclony, stan b. dobry)' 
oraz skrzynia biegów, • 1.800 zl. Wrocław, tel. 0606/44-66-83, 
0608/48-77-29
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r . : części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
FORD TAUNUS : skrzynia biegów, lampy tylne, lusterka. Bole
sławiec, tel. 0602/89-71-64
FORD TAUNUS: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm : różne części z rozbiórki. 
Golanka, tel. 076/857-58-01
FORD TAUNUS, 1980 r . : tylne drzwi, 2 koła, tylna szyba i ma
ska, tylne sprężyny, przednia i tylna lampa, kierownica z ko
lumną, hak, pompa hamulcowa, silnik wycieraczek, przednie, 
boczne szybki, nowy, lewy, przedni błotnik, prawy próg - ceny 
od 20 zł. Lubin, tel. 0503/54-38-57 
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
FORD TAURUS KOMBI, 1988 r., 3000 ccm, V6, : rozrusznik, 
alternator (prawie nowe), zawieszenie przednie i tylne, wszyst
kie szyby i blachy, tapicerka niebieska, klimatyzacja, silnik, mi
gacze, hak, polska dokumentacja i inne z rozbiórki. Świdnica, 
tel. 074/640-66-01, 0601/53-79-53 
FORD TAURUS, 1989 r. : części silnika. Wrocław, tel. 0501/ 
12-56-09
FORD TAURUS, 1990 r., 2500 ccm,: elementy karoserii, osprzęt • 
silnika, szyby, lampy, drzwi i inne części. Głubczyce, tel. 077/ 
485-33-90, 0600/32-62-53
FORD TAURUS. 1993 r .: różne. Radwanice, tel. 0602/88-49-71 
FORD TRANSIT : silnik 2,5 D, do remontu - 1.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/752-53-92, 0502/34-00-94 
FORD TRANSIT : zawieszenie przednie kpi., zderzak przedni, 
chłodnica. Nowa Sól, tek 068/356-12-15, 0606/62-13-57 
FORD TRANSIT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa, wtryski- 
wacze, - 300 zł. Oleśnica, tel. 071/398-84-01 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silniki, pompy, zawiesze
nia, drzwi, klapy, szyby, tapicerka, lusterka, zderzaki i inne. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: wal tylny, most. Pastuszyn, 
tel. 068/388-42-70
FORD TRANSIT nowy model: maska - 70 zl. Trzebnica, tel. 071/ 
312-90-36
FORD TRANSIT : maska silnika, drzwi przednie. Wrocław, tel. 
071/786-90-16 po godz. 20
FORD TRANSIT : przednia część karoserii, drzwi, zawieszenie 
przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT: orurowanie, nowe, czarne, -150 zl. Wrocław, - 
tei. 0606/33-16-94
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, wal 
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, koła i inne - od 10 zl. Bydgoszcz, tel. 056/ 
678-02-01, 0501/22-90-39
FORD TRANSIT, 1979 r, 1600 ccm,: silnik w b. dobrym stanie 
- 500 zi, skrzynia biegów, most .bliźniak*, szyby, drzwi, bak, 
lampy,, kola, zawieszenie, deska rodzielcza i inne. Świebodzi
ce, tel. 074/855-77^75 po godz.18, 0603/43-68-28 
FORD TRANSIT, 1980/93 r . : różne części. Oleśnica, tel. 071/ 
315-40-51
FORD TRANSIT, 1963 r., 2000 ccm, benzyna : główka tylnego 
mostu, koła pojedyncze, tarcze hamulcowe (nowe), wał napę
dowy (krótki), drążki kierownicze. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
FORD TRANSIT. 1984 r., 2400 ccm. diesel: głowica, wtryski, 
pompa wtryskowa oraz do modelu z 95 r. wal długi, 3-częścio- 
wy, wahacz prawy, zwrotnica, amortyzatory przednie I tylne, 
docisk sprzęgła. Sułów, tel. 071/384-73-11 
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na bliź-
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ZAWORY SILNIKOWE

niakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wał pędny długi, 
tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni biegów, resory 
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, 1986/94 r. : różne części. Oława, tel. 0603/ 
96-72-87
FORD TRANSIT, 1986/95 r .: maska, błotniki, reflektory, kierun
kowskazy. zderzaki, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FORD TRANSIT, 1986/99 r, 2500 ccm, turbo D : maska, felgi 
aluminiowe, fotele, lampy, elementy mechaniki i inne. Leszno, 
tel. 065/533-03-08, 0605/66-47-80 
FORD TRANSIT, 1988 r .: belka przednia ze zwrotnicami, kpi, • 
650 zł. Głuszyca, tel. 074/845-62-98 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, dieseł: elementy silnika, 
zawieszeń, zbiornik paliwa, wał napędowy, felgi, wiązki elek
tryczne, drzwi przednie-prawe. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: silnik kpi, • 1.400 
zl. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1990/99 r„ 2500 ccm, diesel, turbo D : drzwi, 
maski, mosty, fotele, szyby, zawieszenia, skrzynia biegów, al
ternator, rozrusznik, nagrzewnica i inne. Polanioa Zdrój, tel. 074/' 
868-10-42, 0607/07-43-04, 0609/59-02-36 J 
TORD TRANSIT, 1991 r. wersja przedłużona, raz podwyższo
na, na resorach: wspomaganie, podsufitka i inne Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r. : belka, konsola i inne. Głogów, tel. 
076/831-59-90, 0502/36-19-78
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: wszystkie części 
mechaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0605/83-95-03 
FORD TRANSIT, 1992 r. : maska, lampy, grill, wzmocnienie 
górne i dolne, błotniki, most tylny. Oława. tel. 071/302-82-81 po 
godz. 17, 0605/60-72-18

demontażu, zderzak tylny ze srebrnym paskiem, od 50 zł. Drosz-
ków, gm. Zabór, woj. zielonogórskie, tel. 0605/11-09-31
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna : różne części z
demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36
HONDA ACCORD, 1992 r .: części używane. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
HONDA ACCORD, 1993 r .: zderzak przedni' 100 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64 
HONDA ACCORD. 1995 r . : amortyzatory przednie i tylne, kla
pę tylną. Legnica, tel. 0601/73-42-70

.Am ortyzatory^
1  OP012474

HONDA CM C  SHUTTLE : drzwi, klapa, błotniki. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
HONDA CIVIC : maska silnika, zderzak tylny do kombi, felgi 
stalowe. Wrocław, tel. 071/372-84-62 
HONDA CM C, 1986 r., 1300 ccm, 12V: drzwi, zderzak, lampy, 
klapa, serwo, lusterka, fotele, tpicerka, przełącznik, licznik, za
wieszenie, rozrusznik, alternator, aparat, grill, półosie, pompka 
paliwa, nagrzewnica, przekładnia, cewka, linki, głowica, wenty
lator, zwrotnice, bębny, felgi, skrzynia biegów, błotnik.- Lubań 
Śląski, tel. 075/723-19-42
HONDA CM C, 1988 r., 1600 ccm, 12V : skrzynia biegów, za
wieszenia, elektryka, oświetlenie, szyby,'części blacharskie, 
zderzaki,‘hamulce, piasty i inne z demontażu. Chojnów, tel. 
0608/45-82-31
HONDA CM C, 1988 r.: zawieszenie przednie i tylne, drzwi lewe 
przednie i tylne do modelu sedan, pokrywa bagażnika, szyba 
tylna, skrzynia biegów i inne. Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
HONDA CM C. 1991 r., 140 tys. km. 1600 ccm. VTEĆ : silnik z
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FORD TRANSIT, 1992 r . : fotele II i III rząd, rozkładane, z za
główkami, stan b. dobry, -1.200 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FORD TRANSIT, 1992/97 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia bie
gów (5), resory, pompa wtryskowa, drzwi boczne i tylne, .wó
zek* pod silnika, wahacze, sprężyny, rozrusznik, plastiki, kie
rownica, przełączniki kierownicy, nagrzewnica i inne. Leszno, 
tel. 0601/91-97-74, 0501/77-03-81 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów i inne. Leśna, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/44-33-28 
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r. : felgi 15' (6-szpilkowe), hak 
oryginalny, .winda* koła zapasowego, reflektory, siedzenie 
przednie pojedyncze i podwójne, tachograf kpi., resory tylne 
(lad. 1.5t). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1994 r. : osprzęt silnika wzmocnionego (80 
KM), pompa wtryskowa, kolektory, wtryski, pompa paliwa, ukł.. 
wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., 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., 80 tys. km, 2500 ccm, turbo D : deska 
rozdz., poduszka pow. kierowcy, ścianka grodziowa, maska, 
wzmocnienie przednie, instalacja elektr., most , zawieszenie 
przednie, drzwi. Rawicz, tel. 065/545-45-81 do godz. 20, 0606/ 
71-03-52
FORD TRANSIT, 1995 r . : resory tylne -  450 zł, alternator, de
ska rozdz. - 500 zł, wahacz, pompa wtryskowa Bosch, chłodni
ca, zwrotnica, zacisk ham., rozrusznik, tarcze hamulcowe, pom
pa hamulcowa, serwo. Wrocław, tel. 373-98-77 
FORD TRANSIT BUS, 1996 r., 2500 ccm, diesel: drzwi, maski, 
klapy, fotele, skrzynie biegów, szyby, lampy, zawieszenie, mo
sty. wały, tapicerki oraz lusterka. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09

Am ortyzatory At-Ko
NISKIE CENY - DOSTAWA GRATIS 

Wrocław, ul. Braniborska 82 
(teren Centrostalu)

tel. 071/789-90-56 
riUTO CZfŚCI LOTNIK 
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FORD TRANSIT, 1996 r.: zderzak przedni. - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/351-52-37
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
silnik i inne części z demontażu. Milicz, tel. 0501/52-82-53 
FORD TRANSIT, 1997 r . : dach, boki, szyby, drzwi, serwo, za
wieszenie przednie, kola, ABS, mechanizm wycieraczek, fote
le, pasy, boczki, podłoga gumowa, licznik. Opole, tel. 0604/ 
44-16-73
FORD TRANSIT, 1997 r. : wózek, wahacze, 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 350M, 2001 r„ 2400 ccm, TD i: części mecha
niczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
FORD WINDSTAR, 1994 r.: zderzak tylny z belką - 380 zl. Wro
cław, tel. 0501/23-35-09
FORD WINDSTAR. 1995/99 r., 3800 ccm, V6 : drzwi lewe i pra
we przesuwane, elementy zawieszeń, ABS. plastiki, pompa 
wspomagania, zbiorniczki i inne. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD ESCORT, FOCUS, MONDEO, TRANSIT : silniki 1.8 TD, 
1.8 TDI, 2.5 TDI, 2.5D, skrzynie biegów i zawieszenia. Jelćz-La- 
skowice, tel. 071/318-30-86, 0601/58-24-14 
FORD ESCORT, SIERRA, SCORPIO, TRANSIT : komputery 
85GB12A297CC6E21, 85GB12650FA, 88GB12A650C2A, 
88GB12A650C2A, 91 AB12A650HA. 89FB12A650BB, 
92AB12A650EB, 92FB12A650FB i inne moduły zapłonu. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
FORD SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E: sprzęgło hydrauliczne -150 
zl. WrocłaW, tel. 0604/68-71-95.
GEO METRO, 1993 r . : narożnik lewy przedni, reflektor, kierun
kowskaz, okular, mocowanie, -100 zł. Będzin, woj. katowickie, 
tel. 0603/18-94-53
HONDA: silniki (1600 ccm, wtrysk, 16V oraz 1500 ccm, wtrysk, 
12V). Kępno, tel. 062/781-02-60. 0601/89-10-61 
HONDA ACCORD. 1985 r.: silnik - 550 zł, amortyzatory, 4 sztu
ki - 80 zł i inne. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-16-22 po 
godz. 12
HONDA ACCORD. 1988 r. Civic, 95 r.: przekładnie kierowni
cze. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80, 0608/83-17,13 .
HONDA ACCORD, 1989 r .: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
HONDA ACCORD, 1989 r . : silnik ze skrzynią biegów (automa
tyczna), kpi. osprzęt, chłodnica, lampy, klimatyzacja, wspoma
ganie. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
HONDA ACCORD, 1989/93 r., 2000 ccm, 16V: różne części z

osprzętem, skrzynia biegów, kompletna dokumentacja, -1.100 
zł. Krosno Odrz., tel. 0605/52-08-92 
HONDA CM C, 1991 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0608/29-29-83 
HONDA CM C. 1992 r.. 82 tys. km, 1400 ccm, 16V: silnik, kom
pletna dokumentacja, z urzędu celnego • 1.300 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/644-95-56
HONDA CM C, 1992/95 r . : drzwi tylne lewe (sedan). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
HONDA CMC, 1992/97 r.: amortyzatory Kayaba, gazowe, nowe, 
gwarancja - 750 zł za komplet, felgi stalowe. Wrocław, tel. 
324r16-60, 0501/41-05-17
HONDA CM C, 1992/98 r .: zderzak przedni i tylny • 80 zl. Wro
cław, tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64 
HONDA CM C, 1993 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy: drzwi, 
osprzęt silnika, boczki drzwiowe, konsola, zegary, zwrotnice 
przednie, wahacze, głowica, silnik, miska olejowa, szyberdach, 
alternator i inne. Lubin, tel. 0603/71-89-90 
HONDA CM C, 1993 r. również automatic: różne części. Go
rzów Wlkp., tel. 095/735-36-89, 0503/00-42-01 
HONDA CM C, 1995 r . : konsola, • 300 zł. Droszków, gm. Za
bór, woj. zielonogórskie, tel. 0605/11-09-31 
HONDA CM £ , 1996 r . : błotniki, zawieszenie przednie, lampy, 
zderzaki, lusterko lewe, drzwi, amortyzatory, półosie. Wrocław, 
tel. 0603/43-11-78
HONDA CM C, 1996 r . : lampy przednie z niteczkami, pokrywa 
silnika do 90 r. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
HONDA CM C, 1996/00 r., 1500 ccm : chłodnicę wody i klima
tyzacji. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
HONDA CM C, 1997 r. 3-drzwiowy: różne części z demontażu. 
Krotoszyn, tel. 0601/58-10-91.
HONDA C M C  COUPE, 1997 r . : silnik 1.6, kokpit. pompa ha
mulcowa, maska, drzwi prawe, klimatyzacja, błotnik prawy, pom
pa wspomagania układu kierowniczego, póloś prawa, lusterko 
prawe zewnętrzne, podlużnica prawa, reflektor prawy, lampa 
prawa tylna, elementy tapicerki, elementy pla. Namysłów, tel. 
0607/83-90-46
HONDA C M C /1999 r . : maska przednia, błotnik przedni lewy. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64 
HONDA C M C , PRELUDE : komputery 37700-P01-601 
KGMTL02728, 37820 PM7X04644303352, 37820
PMX806062211640, 3979 SF1043 LOT N01A08. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
HONDA CM C, SCHUTLE : drzwi. Oleśnica, tel. 071/315-40-51

HONDA CONCERTO : zawieszenie przednie i tylne, komplet
ne. Jedlina Zdrój, tel. 0606/36-01-64 
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 części
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36
HONDA CRX, 1986 r .: drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
HONDA CRX, 1987 r., 1600 ccm, 16V: różne części. Prochowi
ce, tel. 0605/74-08-01
HONDA CRX, 1988 r .: różne części. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 0502/26-90-47
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, 1993 r . : szyberdach. Namysłów, tel. 0603/ 
50-03-51
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, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/56-42-29
HYUNDAI ACCENT : komputer typu HMC 3910022260, HMC 
391102260, HMC 391002487. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
HYUNDAI COUPE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
HYUNDAI EXCEL, 1991 r., 1500 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, szyby, skrzynia biegów, automatic i różne części z de
montażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61 -05 
HYUNDAI LANTRA : klapa tylna, lampy, zderzaki i inne. Wro
cław. tel. 0601/95-16-78
HYUNDAI LANTRA. 1991 r.. 1500 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, drzwi, szyby, skrzynia biegów, automatic i różne części z 
demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61-05 
HYUNDAI PONY, 1991 r.^1500 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, szyby, skrzynia biegów, automatic i różne części z de
montażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61-05 
HYUNDAI PONY, 1994 r., 63 tys, km. 1500 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów (5) - 600 zl, półosie, zwrotnice, tarcze hamulcowe, 
kolumny McPhersona, komputer typ HMC 3910024871. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20 j
HYUNDAI S-COUPE : silnik, skrzynia biegów, drzwi, szyby, 
skrzynia biegów, automatic i różne części z demontażu. Legni
ca, tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61-05 «
HYUNDAI S-COUPE : atrapa przednia, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., turbo: wszystkie części. Bolesła
wiec, tel. 0602/73-52-34
IFA W50 : skrzynia biegów - 900 zl, tylny most - 700 z l. ., tel. 
0605/10-17-58
IFA : pompa wtryskowa, 4-cylindrowa, używana - 200 zł, sprę
żarka pow., nowa - 310 zł. Legnica, tel. 076/818-63-17 
IFA : różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
IFA, 1986 r. izoterma: części silnika, szyby, koła, atrapy, głowi
ce, bloczki, wały pędne i inne z rozbiórki. Nowa Sól, tel.4)503/ 
09-53-12
ISUZU MIDI: elementy blacharskie, skrzynia biegów, drzwi, sie
dzenia, dach, most tylny, ukł. wydechowy, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81 \  *
ISUZU MIDI, 1993 r., 125 tys. km, 2200 ccm, diesel: silnik oclo
ny - 2-500 zl, skrzynia biegów (5) - 800 zł, drzwi, zawieszenia, 
most tylny, resory. Lubin, tel. 0608/57-49-98 
ISUZU MIDI, TROOPER : dużo cźęści, 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, części silnika 2.2 TD (Trooper), 
tylne mosty, wahacze, części silników i skrzyni biegów, wysyłka 
w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-5T, 0601/56-42-29
IVECO CARGO: tylny most kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
IVECO DAILY, 1994 r., 2500 ccm, turbo D : części silnika, Chłod
nica, zawieszenia, maska, szyby, drzwi, konsola, błotnik prawy. 
Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
IVECO 35-10,1994 r. : maska silnika, błotniki, most tylny, czę
ści silnika, drzwi, wal napędowy, elementy zawieszenia, atra
pa, obrotomierz, głowica, sprzęgło. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz, 9-17. 0608/41-76-04
IVECO 35-12 MAXI, 1999 r . : dach, drzWi tylne, niskie + klapa. 
Polanica Zdrój, teł. 074/868-10-42. 0607/07-43-04, 0609/ 
59-02-36
IVECO 35 -8 ,1995 r., 2500 cćm;diesel: drążek skrętny prawy, 
25 mm, przekł. kierownicy, manualna, stabilizator, zawieszenie 
prawe, kompletne. Opole. tel. 077/441-08-25 po godz. 18,06021 
11-53?79
IVECO 75-15 TURBODAILY : silniki 6.0 TDI. 2.5 TDi, 2.8 TDI,
2.5 D, skrzynia biegów, kabiny do Daily i Eurocargo. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-30-86, 0601/58-24-14 .
IVECO DAILY: most tylny. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
IVECO EURO CARGO : mosty tylne. Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
IVECO FIAT : głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83
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IVEC.O MAGIRUS: rozrusznik^ VJ^gnica, tel. Q#/887-19-.19-
po goiiz: 20, 0601/05-29-'57> 0Ś07/Z2-16*1=>*; "  »  .
IVECO MAGIRUS : różno części, klapa hydrauliczna ĵfOmtoio-
wą. Wrocław, tel. 0503/92*35-75
JEEP CHEROKEE : różna części. Jelenia Góra, tel. 0609/
26-96-7Ś
JEEP CHEROKEE : moduł zapłonu (2500 ccm)- 300 zł, skrzy
nia biegów f  skrzynia rozdzielcza - 1 000 zl, most przedni • 800 
zl, ałternetor 98 A - 200 zl, klimatyzacja • 1 300 zl, most tylny - 
800 zl, chłodnica wody - 200 zł. Wrocław, tel. 0601 /73-20-98 
JEEP CHEROKEE, 1988 r . : centralny zamek, boczki plastiko
we, tapicerka drzwi tylnych lewych, nakładki plastikowe na błot
niki, uszczelki szyb tylnych, wkłady do zamków, błotnik przed
ni, szyby tylne boczne, podszybie. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP CHEROKEE, 1995 r.. 80 tys. km, 5200 ccm: automatycz
na skrzynia biegów z reduktorem. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
JEEP GRAND CHEROKEE : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
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, podstawa pod alternator. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r .: kolumna z kierownicą, 
szyby tylne boczne, amortyzatory, wal napędowy, licznik, elem. 
konsoli, inst. elektryczna, szyba tylna, reflektor prawy, przekład
nia kier., wahacze, serwo, pompa, alternator, drążki. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 r. : rozrusznik. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
JEEP WRANGLER : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/ 
26-96-78
JELCZ : resory, chłodnica, siłownik kipra, obudowa sprzęgła, 
silnik turbo, blok silnika, 2 szt., zdezrak przedni ze spojlerem, 
zawory kipra, most starego typu. głowica turbo, inst. elektrycz
na, ramy, inne. Bolechów, gm. Oława, tel. 071/313-10-23,0605/ 
26-59-78. -
JELCZ : zbiornik paliwa 2501 - 150 zł, stan b. dobry, skrzynka 
na akumulatory, nowa - 50 zl. Brzeg Dolny, tel. 071/319-97-93 
po godz. 18
JELCZ: głowice, siłowniki wywrotu, przystawka wywrotu, skrzy
nia biegów, most tylny, wózki na tulejach, drążki, zawory, pom
py, resory, części kabin, kolumny kier., od 100 zl. Jaszkowa 
Dolna. tel. 074/868-78-12, 0603/23-31-82 
JELCZ, SW-680: rozruszniki, po regeneracji, 2 sztuki, - 350 zl. 
Kalisz, tel. 062/761-95-15 p. Tomka 
JE LC Z : siłownik hydrauliczny do skrzyni ładunkowej, po rege
neracji - 2.000 zł. Legnica, teł. 0607/08-35-86 
JELCZ : pompa wtryskowa, alternator, - 600 zl. Lubnów, tel. 
074/819-91-18
JELCZ, turbo: silnik, po remoncie kapitalnym, uzbrojony - 7.500 
zl, blok SW-680, po legalizacji - 1.500 zl, różne części. Opole, 
tel. 077/455-42-76, 0602/59-13-90 .
JELCZ : blok silnika, drzwi lewe i prawe do kabiny podnoszo
nej, głowice, korbowody. tłoki nowe do silnika, bez turba, oś 
przednia, felgi, miska olejowa, pompa olejowa i inne. Wałbrzych, 
teł. 074/840-01-13 po godz.17, 0601/57-20-08 
JELCZ : fotel kierowcy, rozpieraki hamulca, zbiornik paliwa, 
chłodnica. Wrocław, tel. 355-31-12, 0605/07-77-88 
JELCZ : pompa wspomagania ukl. kierowniczego, nowa. Za
wonia, woj. wrocławskie, tel. 071/312-90-73 
JELCZ 315 : tarcza sprzęgła ♦ docisk, • 300 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-62-68, 0503/02-34-91 
JELCZ 315 : pióra resora, docisk, krzyżówki, półosie, piasta, 
wałek,'sprzęgło, uszczelki głowicy. Wałbrzych, tel. 0604/ 
11-59-68
JELCZ 315; 317,1999 r . : plandeka, nowa, stan b. dobry, - 400 
zł. Syców, tel. 062/785-37-18 \
JELCZ 317 C TURBO : silnik, most .Raba’  z blokadą nowego 
typu, - 3.800 zł. Kalisz, tel. 062/763-72-21, 0602/40-53-42 .
JELCZ 317 : most tylny kpi. z resorami, stan b. dobry, • 1.200 
zł. Modła, tel. 076/817-22-19, 0604/91-37-08 
JELCZ 325 : oś przednia z resorami, teleskopy, stan b. dobry • 
700 zł, wal korbowy do szlifu - 300 zl. Kłodzko, tel. 074/867-87-41 
JELCZ 325 : stelaż opończy, nowy, rurkowy, z odeskowaniem, 
bez plandeki, • 300 zl. Milicz, tel. 0607/72-31-09 
JELCZ 325 : kabina, rama, skrzynia lad., wywrót na boki, most 
kpi., oś przednia kpi., skrzynia biegów (5), tarcza sprzęgła, nowa, 
silnik do remontu. Sobótka, tel. 071/390-33-43, 0603/09-99-32 
JELCZ 325 : wal korbowy (1. szlif) - 600 zl, most tylny • 700 zl, 
oś przednia - 300 zł, kontener ład. 520x240x240 cm - 2.000 zl, 
kolumna kierownicza - 300 zl. Zielona Góra, tel. 068/454-95-11 
JELCZ 706, RTO : rozrusznik nowy 24V prod. czeskiej, skrzy
nia biegów (5), wywrót, okładziny hamulcowe i inne. Bolesła
wiec, tel. 075/734-73-25, 0502/84-48-47 
KAMAZ : skrzynia biegów z pólbiegami, mosty, rama, wały na
pędowe. pompy wtryskowe, głowice, sprężarki, pompy wspom., 
kolektory, kabina, miska olejowa, filtry i inne. Sobótka, tel. 071/
390-33-43, 0603/09-99-32
KAMAZ: oś przednia po regeneracji, szyby drzwiowe, skrzynia 
biegów z pólbiegami niekompletna. Wrocław, tel. 071/357-03-52, 
0601/71-51-65

K L O C K I
T O M E X - C  OP°1216 

SZUKAMY DYSTRYBUTORÓW
L E M A X  W R O C Ł A W  

UL. HUBSKA 52 TEL. 367-66-26. 367-43-59

KAMAZ : nowe łożyska piast, zawór główny wywrotu, sworzeń 
zwrotnicy, krzyżaki. Wrocław, tel. 355-31̂ -12, 0605/07-77-88 
KAMAZ, 1979 r. ciągnik siodłowy: kabina z łóżkiem, blok silni
ka, korbowody, oś przednia, rama, piasty przednie i tylne, za
wory, pompa oleju, tarcza sprzęgła, pompa wspomagania. Żó
rawina, tel. 071/316-47-90
KIA CAPITAL II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna : drzwi, maska, 
klapa, zderzaki, światła, skrzynia biegów (5) i (4), zawieszenie, 
półosie, zegary, tapicerka, alternator, rozrusznik, chłodnica, atra
pa,nagrzewnica. Boroszów, gm. Olesno, tel. 0608/07-95-82 
KIA K2700, 2700 ccm, diesel : głowica, pompa wtryskowa i 
wspomagania, rozrusznik. Krogulec, gm. Mysłakowice, tel. 075/ 
713-02-44, 0502/24-54-44
KIA PRIDE : wszystkie części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
KIA SEPHIA : zawieszenie kpi., dach, silnik, lampa, pompy i 
inne. Wrocław, tel.. 0601/95-16-78 
KIA SEPHIA SCHUMA: drzwi, błotniki, lewy reflektor, tylne lam
py i inne. Wrocław, tel. 0601/26-88-38 
KOPARKA : łyżka chwytakowa, pelnoobrotowa, poj. 0.5 m3. 
Wrocław, tel. 071/327-60-46
KOPARKA : chwytak do materiałów sypkich, poj. 0.25 m3, •
1.000 zł. Żary, teł. 068/374-83-51, 0606/85-79-44 
KOPARKA „MAZUREK” KM-251 : części. Raszków, (el. 062/ 
734-13-27
KOPARKA BIAŁORUŚ : chłodnica nowa, 2 nowe opony z fel
gami oraz inne części, - 1.400 zl. Oława, tel. 071/313-29-84, 
071/313-40-27 wieczorem
KOPARKA BIAŁORUŚ : pompa wodna, olejowa, zasilająca, 
tarcze sprzęgła, chłodnica oleju, zbiorniczek, panewki, pierście
nie, korbowód. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
KOPARKA CASTOR : skrzynia biegów, siłownik, bębny hamul
cowe, wszystko nowe. Wałbrzych, tel. 074/844-05-91, 074/
844-98-54
KOPARKA EO : pompa główna, prod. radzieckiej, - 1.500 zl. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
KOPARKA NOBAS : pompa główna, - 1.500 zł. Bytom Odrzań
ski, tel. 068/388-48-19
KOPARKA NOBAS 632 : silnik kpł., po remoncie kapitalnym • 
4500 zl, łyżka o poj. 0.7 m3 - 1600 zl, 2 silniki hydrauliczne, 
rozdzielacz -1200 zl, siłownik do zamykania łyżki i inne. Kłodz
ko, tel. 0601/92-78-25
KOPARKA NOBAS UB 631, 632 : różne części. Zimna Woda, 
tel. 076/818-73-83, 0605/28-37-66 
KOPARKA OSTRÓWEK K-161. K-162 : ramiona przednie i tyl- 
ne. łyżki, rozdzielacze, ramy, silniki, itd., możl. faktura VAT. 
Kłodzko, tel. 0602/69-90-51
KOPARKA PS-01 : rozdzielacz, siłownik wysięgu, serwo, ha
mulce, pompa olejowa, zawór sterujący. Wałbrzych, tel. 0604/
11-59-68
KOPARKI KM 251 i Mazurek: części różne. Borowiec, tel. 062/ 
734-13-27
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162 : silnik, skrzynia 
b., mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tel. 074/852-17-28

, KORARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ : łyżka, o szerokości .40 
cm oraz pompy olejowo-ciśnieniciwet .Kołsko, teł. 068/352-41768 

’ po godz. 1.9/' . :v  v'.
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ : nowe • pompa wodna, 
tarcza sprzęgła,‘łańcuch obrotu, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 0602/ 

' 15̂ 08-94
LADA 2105': różne części oprócz silnika. Bierutów, woj. wro
cławskie, tel. 0609/48-26-74
LADA 2105,1300 ccm: silnik, po remoncie, kompletny • 500 zl, 
inne części, Kobierzyce, tel. ^71/311-98-33 
LADA 2106,1500 ccm: błotniki tylne, nowe -100 zl/szt., aparat 
zapł. z przespieszaczem - 50 zl, docisk sprzęgła -100 zł, listwy 
ozdobne (boczne), tylne sprężyny, liczniki. Opole, tel. 077/ 
455-88-16 po godz. 20, 0607/38-16-55 j 
LADA : łańcuch i kola rozrządu, wałek rozrządu z obudową, 
dżwigienki zaworowe, docisk sprzęgła, uszczelka szybyprzed- 
niej i Silnika, inne. Wałbrzych, teł. 074/849-12-19 po godz. 21 
LADA 2107 : drążki stabilizacyjne, nowe, 2 szt. - 40 zl. Wał
brzych, tel. 0608/31-29-54
LADA 2105 : most tylny, skrzynia biegów, drzwi pełne uzbrojo
ne i inne, tanio. Wrocław, tel. 0606/85-94-81 
LADA, 1500 ccm, S : wałek rozrządu, alternator, rozrusznik, 
amortyzator tylny, krzyżaki oraz inne. Wrocław, tel. 071/ 

ft 321-60-90
LADA 2105,1987 r., 1300 ccm : różne części. Wałbrzych, tel. 
074/815-10-99
LADA NIVA : nadkola z laminatu zewn., nakładki na błotniki, 
poszerzone (7-14 cm), nowe, łatwy montaż - 400 zł/kpi. Wro
cław, tel. 0502/97-90-26
LADA NIVA, 1987 r. : wszystkie części. Wałbrzych, tel. 0603/
53-31-20
LADA SAMARA,: klapa tylna z szybą ogrzewaną. Wałbrzych, 
tel. 074/665-74-67 po godz. 18
LADA SAMARA: szczęki hamulcowe, tarcze hamulc., zestawy 
uszczelek silnika, zderzaki tylne i przednie, chłodnice, siiniczXI 
wycieraczek i reflektorów, końcówki drążków, przeguby, zde
rzaki, tarcze i szczęki hamulcowe, obudowa skrzyni biegów, 
silniczek wycieraczek i reflektorów. Wrocław, tel. 0607/41-39-32 
LADA SAMARA, 1987/96 r .: wszystkie części z rozbiórki, błot
niki przednie i tylne, pas tylny, drzwi prawe i szyby, alternator, 
zawieszenie przednie i części silnika. Kalisz, tel. 062/762-17-08 
LADA SAMARA 2108,1989 r., benzyna: lampy, reflektory, chłod
nica z wentylatorem, rozrusznik, alternator, zbiornik paliwa, 
skrzynka bezpiecznikowa, pasy tylne, bagażnik, konsola, ko
rek paliwa, inst. gazowa, kpi. kół z oponami zimowymi, silnik 
spryskiwaczy, lusterka, linka sprzęgła. Wrocław, tel. 071/ 
327-42-06
LADA SAMARA, 1992 r.,: drzwi lewe, McPhersony, piasty, tyl
ne bębny, tapicerka kpi., alternator, uszczelki drzwi, pompa ham., 
szyby, tylna kanapa i inne. Gromadka, tel. 076/817-23-32 
LANCIA DEDRA: maska przednia. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
LANCIA DEDRA 1993 r  : skrzynia biegów (4x4), most tylny, 
błotniki, drzwi, lusterka; komputery, siedzenia kpi. Zielona Góra, 
tel. 068/321-12-31
LANCIA DELTA, 1992 r. części używane. Wrocław, tel. 071/ 
348-42-16
LANCIA DELTA, DEDRA, THEMA: różne części. Oleśnica, tel. 
071/398-13-29, 0609/51-31-05
LANCIA LYBRA : błotniki, chłodnice, zawieszenie przednie.
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04
LANCIA PRISMA, 1985 r. : wszystkie części mechaniczne i
szyby. Zielona Góra, tel. 0601/21-98-80
LANCIA PRISMA, 1986 r„ 1900 ccm, turbo D : osprzęt silnika,
wahacze. Wschowa, tel. 0606/64-50-85
LANCIA THEMA : drzwi, lampy i inne. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
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  zl, stacyjka - 80 zl, zderzak 
tylny • 80 zl, półosie - 60 zl/szt., chłodnica z wentylatorem • 120 
zl, przepływomierz, komputer, moduł wtrysku • 120 zł, pompa 
oleju, wspomagania i wodna i inne. Wrocław, tel. 071/339-24-98 
LAND ROVER110,1986 r., 2500 ccm, turbo D : most przedni i 
tylny, rama, drzwi, maska, zderzaki, siedzenia, błotniki, szyby, 
lampy, serwo, grill, tylna część nadwozia, sprężyny, amortyza
tory i inne. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0600/34-40-71 
LAND ROVER DISCOVERY : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
LAND ROVER FREELANDER : różne części. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
LEXUS : lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
LIAZ : pompy hydrauliczne, przystawki skrzyni biegów (nowe), 
wałek, kolumna kierownicy, turbo, wal korbowy, kompresor, kom
plet naprawczy, el. skrzyni biegów (9 i 10), rozrusznik i inne, 
możliwość wysyłki. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 0603/ 
77-93-50
LIAZ : tylne moSty, silnik. Lipinki Łużyckie, tel. 068/375-20-59 
LIAZ 110 : skrzynia biegów (5) + połówki, stan b. dobry. Strze
lin, tel. 071/392-29-50, 0503/01-39-29 
LIAZ: siodło Jost JSK 37 C, udźwig 201, stan dobry. Świdnica, 
tel. 074/852-44-68
LIAZ: hydraulika (przystawka * pompa), siedzenia, felgi, zbior
nik paliwa, siodło do ciągnika. Wałbrzych, tel. 074/845-63-38, 
0604/12-23-59
LIAZ : oś przednia, obudowa mostu tylnego, piasty przednie i 
tylne, bębny hamulcowe, kolumna kierownicza, felgi, docisk, 
resory przednie i tylne. Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 po 
godz.17, 0601/57-20-08
LIAZ : pompa wtryskowa, spoiler, felgi, opony, most tylny, oś 
przednia, przekl. kierownicy, resory, głowice i inne. Wrocław, 
tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64 
LIAZ : kabina, zawieszenie przednie, most tylny, skrzynia ła
dunkowa, kola, rama, zderzak, zbiornik paliwa, pompa do pod
noszenia kabiny. Żary, tel. 0604/17-22-60 
LIAZ, 1990 r. ciągnik siodłowy: skrzynia biegów, - 1.500 zl. Bo
rek Wlkp., tel. 0604/11-75-09
LUBLIN : skrzynia biegów, - 300 zl. Wrocław, tel. 071/782-76-48 
po godz. 17
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 H. 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  LUBLIN, Ż U K : części nowe, na gwarancji, z  fak

turą i dostawą. Opony prod. rosyjskiej, nowe, z 
dętkami • 210 zł/szt. oraz prod. polskiej, bieżni
kowane -187 zł/szt. Wrocław, ul. Braniborska 82, 
tel. 071/359-56-45 w godz. 8-17 01031681

ŁADOWARKA Ł-34: siłowniki skrętu, nowe • 500 zl/szt. Stronie 
Śl, tel. 074/814-16-80
ŁADOWARKA LK-2: chłodnica, siłowniki podnoszenia, zaciski 
hamulcowe. Ścinawa, teł. 076/843-56-00 
ŁADOWARKA FADROMA LK-1. L-.200 : 2 nowe opony, stan b. 

■ dobry, -1.100 zł /szt.. Legnica, tel. 076/854-39-71 
ŁADOWARKA FADROMA: opony 23.5-25, bieżnikowane, trans
port gratis, • 2.980 zl albo kupię zużyte opony. Wrocław, tel.
316-83-31
ŁADOWARKA FADROMA L 200, Ł-34: skrzynia biegów, zmien
nik momentu, siłowniki, pompy, zawory. Wrocław, tel. 0603/ 
66-85-83
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

MAN 19286,1986 r., 12000 ccm : silnik 6-cylindrowy, w całości 
lub na części. • 3.000 zl. Wrocław, tel. 071/373-55-21, 0603/
60-46-69
MAN 13.168 : kontener 6.2x2.3x2 m - 2.000 zl, most - 2.500 zł.
silnik - 5.000 zł, skrzynia biegów • 2.000 zł, wspomaganie - 2.000
zl i inne. Lubin, teł. 076/844-92-41
MAZDA 121,1998 r.: lampa tylna prawa • 80 zł. Wałbrzych, tel.
074/665-04-45
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji i 
roczników, możliwość wysyłki. Góra. tel. 065/543-41-95.0601/
55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V: silnik na części, poduszki silni
ka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 '
MAZDA 323, 1700 ccm, diesel : silnik, skrzynia biegów, roz
rusznik. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MAZDA 323 SEDAN, 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, lampy, 
zderzak tylny i przedni, chłodnica, zawieszenie, przekładnia 
kier., drzwi tylne prawe, maska, klapa tylna, serwo, rozrusznik, 
komputer silnika I inne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
MAZDA 323 SP, 1978 r., 1400 ccmf benzyna niebieski: drzwi 2

szt. • 50 zł/szt?. skrzynia fiegów‘(5j -150 zl, klapa tylna - 50 zł, 
maska -50 zl, sźyby bocżrteućhylfte7'tapicferfca, zegary, deska 
i inne, Mazda 626 z 1985 r.: skrzynia biegów (5) - 200 zl. Strze
lin, tel. 071/392-09-60, 0503/05-05-48 
MAZDA 323,1981/84 r., 1500 ccm : rozrusznik, alternator, gaź
nik po regeneracji, części blacharskie z rozbiórki i inne. Wro
cław, tel. 071/363-23-61, 071/788-14-04 
MAZDA 323 KOMBI, 1984 r., 1400 ccm : różne części. Opole, 
tel. 0600/64-66-14
MAZDA 323 SEDAN, 1984 r . : stacyjka,-drzwi tylne lewe, zde
rzak i lampy tylne. Wałbrzych, tel. 0602/69-36-73 
MAZDA 323,1987 r .: skrzynia biegów (5), drzwi, zawieszenia. 
Wrocław, tel. 0601/79-08-31
MAZDA 323, 1987 r., 112 tys. km, 1700 ccm, diesel : silnik, 
skrzynia biegów (5). Bolesławiec, teł. 0609/53-53-05 
MAZDA 323,1987 r .: dużo części z rozbiórki. Jelenia Góra, tel. 
0602/88-86-59
MAZDA 323 F, 1988/92 r., 1800 ccm : osprzęt silnika, zawie
szenia, biacharka, szyby, lampy, zderzaki, głowica (1.8 E, 16V, 
90 r.) inne. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 323 SEDAN, 1990 : część nadwozia tylna, błotniki, 
lampy, drzwi, pompy, katalizator i inne. Wrocław, tel 0601/
95-16-78
MAZDA 323 SEDAN, 1991 r . : silnik (1600 ccm. wtrysk), skrzy
nia biegów, przekl. kierownicy ze wspomaganiem, zawiesze
nia, elektryka, drzwi tylne prawe, błotnik przedni i tylny prawy, 
zderzaki, szyba tylna, klapa tylna oraz maska. Wrocław,.tel. 
0501/81-36-18
MAZDA 323,1991 r . : błotnik tylny lewy, czujnik poziomu wody, 
lampy tylne lewe i prawe, listwa lampy, zderzak tylny i inne. 
Wrocław, tel. 071/784-59-15
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, OHC : elementy zawieszeń, 
instalacja el., tylny zderzak, pompa i zbiornik paliwa, inne czę
ści. Wrocław, tel. 364-47-45
MAZDA 323 F. 1992 r. : reflektor lewy, zawieszenie przednie, 
skrzynia biegów (5) do 1.6 E, drzwi lewe, klapa tylna, stacyjka i 
inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
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 87025371

MAZDA 323,323F, 626, MX-3 : różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
MAZDA 323,626,1986/88 r . : silnik 1.5. 2.0, chłodnica, skrzy
nia biegów (5). dach, błotniki, szyby, zderzaki, osprzęt silnika, 
półosie, belki, lampy, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49̂ -57 
MAZDA 323,626,929: zawieszenie, oblachowanie i inne. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 323,626,1987/94 r.: części używane. Wrocław, tel. 071/ 
372-87-60
MAZDA 626, 2000 ccm, diesel ; różne części. Malczyce, tel. 
071/317-96-84
MAZDA 626 : przekładnia kierownicza. Wałbrzych, tel. 074/ 
845-32-80, 0608/83-17-13
MAZDA 626 : silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626: silniki (2.0 D, 85 r., bez głowicy, 2.2 12V, 91 r., 2.0 
E, 85 r. oraz 2.0 E, 8V, 81 r.) oraz głowice (2.2,12V, 90 r., 2.0. 
8V, 85 r. i 2.0.8V. 81 r.). Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626, diesel: głowice, bez pęknięć, splanowana, spraw
dzone, 10 szt., z zaworami. - 600 zl. Wrocław, tel. 071/324-81-08 
do godz. 18, 0601/70-22-78 po godz. 7 
MAZDA 626,2000 ccm, diesel: pompy: wtryskowa, wody. ole
ju, miska olejowa, wałek oraz koła rozrządu, korbowody, wtry- 
skiwacze. zawory ♦ pokrywa, mocowanie filtrów oleju. Złotory
ja. tel. 076/878-20-93. 0608/46-70-04 
MAZDA 626 COUPE. 1979 r.. 1600 ccm, benzyna : różne czę
ści. Brzeg, tel. 0603/50-03-16 po godz. 16

wahacze, półosie, kolumny McPhersona; skrzynia biegów, zwrot? 
nice. Smardżów, tel.' 071/398-3331, 314-38-54 
MAZDA MX-3, MX-5 : zderzak przedni i tylny, błotnjki/Wrocław! 
tel. 0601/95-16-78' $
MAZDA MX-7, 24V 6 -cylindrów: komputer KLOSEGI-
KLOS18881C Wałbrzych, tel 0603/53-31-20
MAZDA RX-7,1986/92 r.: różne części. Gorzów Wlkp., tel. 0604/
96-46-48
MAZDA XEDOS 9, 1995 r. : części zawieszenia przedniego, 
lampa lewa tylna, narożnik, nakładka plastikowa na prawy przed
ni błotnik. Wrocław, tel. 071/364-45-83, 0602/29-44-35 
O  MERCEDES : silniki do modelu od 190 E do 608 

D, różne typy * części blacharskie i mechanicz
ne. Silniki do Fordów oraz b. dużo części blachar
skich i mechanicznych. Lubin, tel. 0601/53-45-79 
84017491

MERCEDES: blok silnika ♦ tłoki, - 250 zl. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-62-68, 0503/02-34-91
MERCEDES : reflektory ksenonowe. Lubin, tel. 0605/07-47-04 
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 071/
315-40-51
MERCEDES, 2900 ccm, diesel: silnik, środa Śląska, tel. 071/
317-59-48
MERCEDES: przednia lampa z kierunkowskazem, nowa, -100 
zl. Wrocław, tel. 071/322-94-02
MERCEDES BUS : 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 115 : skrzynia biegów automatyczna - 200 zl, za
wieszenie przednie i kompletne tylne (most ♦ wal napadowy) - 
200 zl. 4 kpi. drzwi • 100 zl. Kalisz, tel. 062/764-88-77, 0602/
75-81-15
MERCEDES 115 : różne części. Polkowice, tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 115: maska silnika, klapa bagażnika, szyberdach. 
Wrocław, tel. 071/786-90-16 po godz. 20 
MERCEDES 116 : różne części. Polkowice! tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 116 : wal napędowy (nowy), - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05
MERCEDES 123 : most tylny, wahacze, półosie, ława, tarcze 
hamulcowe lub na części, - 450 zł lub zamiana na Simsona. 
Chojnów, tel. 076/818-97-88
MERCEDES 123: felgi aluminiowe, 4 szt. Bolesławiec, tel. 0602/ 
89-71-64
MERCEDES 123: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES 123 : silnik 2,0 D. sprow. z Francji, nie eksploato
wany w Polsce, kompletna dokumentacja, - 1.300 zl. Kobylin, 
tel. 065/545-66-88
MERCEDES 123 KOMBI: klapy tylne, drzwi, sprzęgło, głowica, 
gaźnik, zbiornik paliwa, nagrzewnica i inne. Oleśnica, tel. 071/
315-40-51
MERCEDES 123 : różne części. Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09 
MERCEDES 123 : maska z grillem, szyby, serwo, lampy tylne, 
nagrzewnica, zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0608/63-29-24 
MERCEDES 123 : sprężyny tylne. 2 szt., stan b. dobry • 60 zl/ 
szt. Wrocław, tel. 071/333-82-02 po 21 
MERCEDES 123: przekładnia kier. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 123 : klapa tylna, maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES 123 : lampy przednie i tylne, zderzaki, maska, 
chłodnica, półosie, alternator. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 123, 1978/80 r. : stacyjka. Wrocław, tel. 071/ 
372-22-86
MERCEDES 123,1979 r .: skrzynia biegów (4), pompka paliwa, 
zaciski, włącznik awaryjny, szyby, klapa tylna, szyby boczne, 
silniczek wycieraczek, pedały, nagrzewnica, wentylator, licznik, 
zamki i inne, tanio. Złotoryja, tel. 076/878-15-03 
MERCEDES 123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel : skrzynia bie
gów, klapa tylna, lampy, serwo. pompa hamulcowa, lusterka,
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MAZDA 626, 1980 r., 1600 ccm : skrzynia biegów (5), podze
społy jezdne, blacharka, szyby, koła, dużo części mechanicz
nych, tapicerka w b. dobrym stanie. Wałbrzych, tel. 074/
847-76-72
MAZDA 626,1985/92 r., 2000 ccm : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Zielona Góra, tel. 0601/55-16-76 
MAZDA 626 COUPE. 1986 r.. 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów i inne. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-03-59, 0601/
58-61-54
MAZDA 626, 1986 r., 2000 ccm : skrzynia biegów- 200zł, roz
rusznik- 50zł, nagrzewnica- 30zł, konsola- 30zl, silnik dmucha
wy- 30zł, poduszki silnika- 10 zi/szt.r drzwi- 40 zl/szt., szyby 
drzwiowe, klapa tylna, chłodnica- 50zł, lampa .L’ - 50zł, lampy 
tylne- 50zł, chłodnica, inne. Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-66 - 
MAZDA 626, 1986 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia biegów - 
350 zl, kolumna kierownicy -100 zl, nagrzewanica - 70 zł, pom
pa hamulcowa -100  zł, zawieszenie tylne -100  zl, klapa tylna - 
70 zł, szyba tylna ogrzewana • 70 zl, konsola przednia + licznik 
-100 zł i -inne. Trzebnica, tel. 071/312-75-07 
MAZDA 626, 1987 r., 2000 ccm : automatyczna skrzynia bie
gów, podzespoły jezdne, blacharka, szyby, koła, dużo części 
mechanicznych, tapicerka w b. dobrym stanie. Wałbrzych, tel. 
074/847-76-72
MAZDA 626,1988/91 r.: części silnika (2000 ccm), gaźnik, drzwi, 
lusterka, wspomaganie, klapa tylna z .szybą, skrzynia biegów i 
inne. Wrocław, tel. 0604/48-51-33 
MAZDA 626,1990 r . : różne części, również automatic. Gorzów 
Wlkp., tel. 095/720-51-07, 0605/93-94.50 
MAZDA 626, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, gażnikowy : silnik, 
skrzynia biegów, części mechaniczne, elementy karoserii i inne. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 626, 1990 r., 2200 ęcm, wtrysk : różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626,1993 r.: wszystkie części. Zielona Góra, tel. 060.1/
62-53-22
MAZDA 626,1994 r. :szyba czołowa -140 zl;. Wrocław, teł. 071/
361-52-50.0601/55-20-51
MAZDA 626,1995 r., 2000 ccm, 16V: pompa paliwowa, bocz
na, prawa szyba, mechanizm podnoszenia szyb, zamki, klam
ki, prawa, tylna lampa (sedan). Lubin, tel. 0601/92-33-07 
MAZDA 626,1996 r . : elementy blacharki i mechaniczne, duży 
wybór. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
MAZDA 929, 24V 6 -cylindrów: komputer JE 48189EIA 
31036BM760, A64000305 i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MAZDA 929 : lampy, drzwi, zbiornik paliwa, maska, siedzenia, 
deska rozdzielcza i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA 929.1987 r., 2000 ccm : różne części. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-06-22, 0606/67-73-19 
MAZDA DEMIO : maska przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA E2000, E2200 : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 0.65/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA E2200,2000: drzwi, zawieszenia, lampy, zderzaki, fel
gi, elementy karoserii, resory. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MAZDA L300 : drzwi prawe przednie. Wro.claw, tel. 071/ 
336-70-66 wewn.187
MAZDA MPV : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA MX-3, 1996 r.. 1600 ccm : zawieszenie tylne, wózek,
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nagrzewnica, konsola i inne części. Wrocław, tel. 373-87-98, 
0606/49-34-97
MERCEDES 123,1982/88 r.: silniki 230 E, 220 D, 250 D, skrzy
nie biegów, serwa, wahacze, sprzęgła, pompy paliwa, alterna
tory, rozruszniki, klapy, chłodnice i inne. Kobierzyce, tel. 071/
311-19-04. 0604/92-36-27
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawieszenia, 
most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika, komplet sie
dzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73. 
MERCEDES 123,124: sprężyny, siedzenie kierowcy, nowe (do
123) • 120 zl, hak holowniczy, prod. niemieckiej, 1900 kg (do
124) - 300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-16
MERCEDES 123,115,2400 ccm: skrzynie biegów, wspomaga
nie, ukl. kierowniczy, amortyzatory, wahacze, mosty, zwrotnice, 
nagrzewnice, klamki, lampy, szyby tylne, drzwi i inne. Oleśnica, 
tel. 07 /̂314-76-47, 0502/50-45-32 
MERCEDES 123,124: silnik 2000 ccm D, kompl., drzwi, błotni
ki, ścianka tylna, lampy, zderzaki, zawieszenie przednie i tylne, 
szyby, most. skrzynia biegów, części silników 2000 ccm D. 2800 
ccm E. głowice, tłoki, wały, miski, pompy, inne. Gryfów Śl., tel. 
075/781-24-22 '
MERCEDES 123D : drzwi tylne lewe, skrzynia biegów (4), wa
hacze tylne, półosie napędowe, wal napędowy, zbiornik paliwa, 
instal. elektryczna, zawieszenie przednie, przekładnia kier., 
wspomaganie, inne. Bogatynia, tel. 075/773-34-54 
MERCEDES 124 : tłumiki, felgi aluminiowe z oponami, serwo, 
światła tylne, • 1.200 zl lub zamiana na Simsona. Chojnów, tel. 
076/818-97-88
MERCEDES 124 : klapa bagażnika, zderzak tylny, mechanizm 
wycieraczki, nagrzewnica, dach, lusterka, mechanizm składa
nia zagłówków. Jelenia Góra, tel. 0603/44-55-54 
MERCEDES 124: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES 124: silnik 300 diesel z 90 r. oclony, skrzynia bie
gów (5), elementy klimatyzacji, zderzak tylny z 95 r, błotnik do 
turbo i inne. Lubań, tel. 0604/69-28-77 
MERCEDES 124 O : tylne zawieszenie w częściach, główka 
tylnego mostu, poduszki pod silnik, zderzak tylny do Mercede
sa 190. Lubin, tel. 076/842-56-94, 0609/40-21-22 
MERCEDES 124: maski, zderzaki tylne, klapa bagażnika, szy
by tylne, reflektory i tylne lampy. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
MERCEDES 124, 2000 ccm. diesel : drzwi tylne i przednie, 
chłodnica, wiatrak, tylna klapa, tylne lampy, pompa hamulco
wa. Nysa, tel. 0607/10-06-67
MERCEDES 124 KOMBI: dach, ćwiartka tylna lewa. Otmuchów, 
tel. 077/435-69-77, 0604/09-00-93 
MERCEDES 124 : szerokie listwy, tunel chłodnicy, przekaźnik 
świec żarowych. Wrocław, tel. 0602/23-68.-66 
MERCEDES 124 : klimatyzacja kpi., lampy, grill, skrzynia bie
gów (4x4), błotniki, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MERCEDES 124 : atrapa przednia, listwy na drzwi. Wrocław, 
tel. 0607/82-53-59
MERCEDES 124 : listwy chromowane na zderzak przedni (2 
szt.), główka tylnego mostu. Wrocław, tel. 0602/78-76-27 
MERCEDES 124 : wkłady lusterek (lewe i prawe) - .100 zł/szt., 
kołpaki 15’ , oryginalne, stan b. dobry - 150zl. Wrocław, tel. 0501/
79-70-81
MERCEDES 124 : kierunkowskazy, tapicerka drzwi prawych 
przednich, felgi stalowe 15* ♦ kołpaki. Wrocław, tel. 071/
782-96-59
MERCEDES 124: listwy wąskie, listwy dachowe, klapa bagaż-
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nika, wiązka elektr. z ABS, zbiornik paliwa, dach z szyberda- 
chem. Wrocław, tel. 0608/63-29-24 
MERCEDES 124: części mechaniczne i blacharskie. Wrocław, 
tel. 0605/93-95-03
MERCEDES 124 : wahacze, zderzak tylny, klapa bagażnika, 
ABS, felgi aluminiowe, zamki, stabilizatory i inne. Wrocław, tel. 
0502/16-87-90
MERCEDES 124 KOMBI: roleta bagażnika z siatką, relingi da
chowe. Wrocław, tel. 0603/30-61-42 
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 : lampy przednie i tylne, maska, błotniki, lu
sterka. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 124: lampa przednia lewa, błotnik prawy, pokrywa 
silnika. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
MERCEDES 124 D. 1988 r.: inst. elektryczna kpi. • 50 zl. Iłowa, 
tel. 068/377-44-66
MERCEDES 124.1990 r .: tylny most. - 700 zł. Lubań, tel. 0608/
44-14-30
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 L u b in  0 -6 0 3  6 4 6  443owo3eoiMERCEDES 124, 1990 r., 2500 ccm, diesel : pompa paliwa, 
pompa wtryskowa, po regeneracji, wzmocnienie czołowe, błot
niki przednie, maska silnika, listwy progowe, listwa szeroka, licz
nik, przełączniki, teleskopy przód, listwy drewniane. Wrocław, 
tel. 0603/85-23-25
MERCEDES 124, 1991 r. : drzwi - 80 zl/szt., skrzynia biegów 
200 D, automatic i manualna, most tylny, zawieszenie tylne kpi., 
szyba tylna. Zgorzelec, tel. 0603/21 -58-29 
MERCEDES 124,1992 r . : lampa lewa przednia, obudowa wen
tylatorów do 200 E i 250 D. el. podnośnik szyby lewej przedniej, 
felgi aluminiowe 7J x 15, z oponami 195 x 65 x 15. Lwówek 
Śląski, tel. 0603/74-73-17
MERCEDES 124,1992 r . : różne części blacharskie (tyl samo
chodu). Wrocław, tel. 0601/73-25-95 
MERCEDES 124,1992 r .: części silnika, skrzynia biegów, most, 
wal. Zielona Góra, tel. 0601/62-53-22 
MERCEDES 124 E, 1993 r . : maska silnika i klapa tylna E-Klas- 
se, wahacz przedni, kołpaki. Wrocław, tel. 071/372-84-62 
MERCEDES 124,1993 r. poj. 2000 ccm, 2500 ccm oraz 3000 
ccm, diesel: zawieszenia, skrzynie biegów, drzwi, instalacje el., 
nagrzewnice, zderzaki, el. podnośniki szyb. szyby, hak, głowi
ca (poj. 2000 ccm, diesel), chłodnica (poj. 2000 ccm i 1900 ccm, 
diesel) i inne części. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES 124, 1994 r. : skrzynia biegów, oryginalna, gwa
rancja, - 1.500 zi. Opole, lei. 077/453-87-88 
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, 1994 r. : dach z szyberdachem, 
maska przednia, zderzaki, błotniki, tapicerka, poduszki pow. 
(kierowcy i pasażera), sensory, kokpit, zawieszenia, skrzynia 
biegów, elementy silnika. Gryfów Śl., tel. 0601/48-48-37
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MERCEDES 124,126 : kierownica z poduszką pow., kierun
kowskazy przednie, przełącznik kierunkowskazów, chłodnica, 
kolumna kierownicy oraz wspomaganie. Dzierżoniów, tel. 0602/
82-02-47
MERCEDES 124,126,1992/96 r . : komputery ABS, błotnik tyl
ny, chłodnica, wkłady lusterek. Lubin, tel. 076/842-36-18,0603/
34-69-17
MERCEDES 124,190, VITO, SPRINTER,: kompletne boczne 
całe lusterka, lewe i prawe, ręczna lub elektr. regulacja, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
MERCEDES 126: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES 126: amortyzatory przednie, firmy Bodge, nowe, 2 
szt, • 300 zi. Polanica Zdrój, tel. 0608/18-61-34,0600/53-81-00 
MERCEDES 126: lampy przednie i tylne, zderzak, maska, błot
niki. Wrocław, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 129: różne części. Jelenia Góra, teł. 0609/26-96-78 
MERCEDES 129 : reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 140 S, 1993 r . : tylny wózek zawieszenia, wentyla
tor chłodnicy. Zawada, woj. zielonogórskie, tel. 0502/61-27-26 
MERCEDES 1617 : zawieszenia, wal pędny, skrzynia biegów, 
lampy, kolektory i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81

A U T O  C ZĘŚC I
D W O R Z E C  P S I E  P O L E  
W ro c ła w , ul. D o b r o s z y c k a  2  

tel/fax. 0 7 1 / 3 6 9 - 2 7 - 9 9 o p m 6 w
MERCEDES ISO U : snniK Kompi. zouu ccm, SKrzyma biegów 
automatyczna, tarcze hamulcowe, chłodnica, podsufitka, zde
rzak, pompa hamulcowa, zbiornik paliwa. Gryfów Śl., tel. 075/
781-24-22
MERCEDES 180 C : hak holowniczy oryginalny, z odpinaną 
końcówką. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
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, tei. 0601/73-20-98 
MERCEDES 190: reflektor prawy -180 zl. Bolesławiec, tel. 0601/
57-13-39
MERCEDES 190: błotniki, drzwi, dach z szyberdachem, ćwiartka 
przednia, silnik 2000 ccm D, kompl. skrzynia biegów, zawie
szenie tylne i przednie, szyby, pompa hamulcowa, zegary, zbior
nik paliwa. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
MERCEDES 190 D : zamek tylny na kluczyk • 50 zl, zamek kla
py bagażnika - 50 zl. Iłowa, tel. 068/377-44-66 
MERCEDES 190 124 : spoiler - 110 zł. Oława, tel. 071/
313-86-58, 0604/70-38-66

Oblachowanie do M ER C ED ES A  - BUS od 207 do 608,
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MERCEDES 190 : kołpaki -100 zł, przednia nakładka zderzaka- 
• 200 zł, -100 zl. Raszków, teł. 062/734-44-19, 0504/98-83-00 
MERCEDES 190 124 D, 2600 ccm, benzyna : kompletny kolek
tor ssący z rozdzielaczem paliwa, reg. ciśnienia, reg. biegu ja
łowego, 6 cylindrów, • 800 zł. Wałbrzych, tel. 0606/31-07-43 
MERCEDES 190: grill, listwy drzwiowe kpi., szerokie. Wrocław, 
tel. 0607/82-53-59
MERCEDES 190 : drzwi tylne lewe - 70 zł, klapa tylna - 50 zł. 
Wrocław, teł. 0600/61-05-00
MERCEDES 190: lampy przednie i tylne, zderzak, maska, błot
niki, drzwi, inne. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 190 E, 1986 r, 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna : 
wszystkie części z rozbiórki. Opole, tel. 0603/99-73-26 
MERCEDES 190,1986 r . : amortyzator przedni i tylny z waha
czem, wzmocnienie tylne zderzaków. Wałbrzych, tel. 074/
848-22-60, 0605/91-04-65
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk: głowica, 
alternator, kolumna kierownicza, pompa hamulcowa I wspoma
gania, serwo. Wrocław, tel. 373-87-98, 0606/49-34-97 - 
MERCEDES 190, 1987 r. : części. Bolesławiec, tel. 0606/
69-42-38
MERCEDES 190,124: reflektory, szkła reflektorów, kierunkow
skazy, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 200 124, diesel : blachy, szyby, zawieszenia, 
osprzęt silnika i inne. Góra, teł. 0602/10-58-73 
MERCEDES 200115 D : pompa wtryskowa - 80 zi, prawy przedni 
wahacz - 40 zl, kolumna kierownicy, przekł. kierownicy - 80 zł, 
silnik wycieraczek - 30 zl, korbowody, kolektor ssący i wyde
chowy i inne. Jelenia Góra, tel. 075/642-23-19, 0502/33-72-97 
MERCEDES 200 D 123 : różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel: silnik (do 
sprawdzenia w nadwoziu) • 800 zł, most tylny z półosiami • 200 
zł. Kożuchów, tel. 0601/19-86-21 
MERCEDES 200,1981 r., d iesel: pompa wtryskowa, • 500 zl. 
Oleśnica, tel. 071/314-36-79
MERCEDES 200 123, 1981 r„ 2000 ccm, diesel : blok, tłoki, 
szyby, kolektor, alternator, rozrusznik, lampy, zderzaki, klapa, 
drzwi, wspomaganie, kolumna kierownicy, skrzynia biegów, ta
picerka, akumulator, sprężyny, amortyzatory, przekaźnik świec 
żarowych, inne. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-05, 0607/ 
40-77-33
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel : skrzynia 
biegów 141 - 200 zł, klapa tylna • 60 zł, zderzak tylny - 20 zl, 
konsola - 50 zł, reflektor lewy • 120 zl, most tylny z zawiesze
niem - 200 zł i Inne. Wrocław, tel. 0605/39-60-66 
MERCEDES 200124,1986 r., 280 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
: kompletny silnik ze skrzynią biegów, kompletna dokumenta
cja niemiecka i celna, dodatkowo chłodnica, wentylator z wi
skozą, sprawne, w całości lub na części. Bolesławiec, tel. 0501/
62-40-67
MERCEDES 200124 D, 1992 r., 2000 ccm. diesel: drzwi, klam
ki, zawieszenie przednie, lusterka, pasy bezwł. z napinaczami, 
licznik, hak, wzmocnienie przednie, podłużnice przednie. Wro
cław, tel. 0605/06-97,10
MERCEDES 200,240,1968/76 r .: klocki hamulcowe. Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
0  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, ui. Waflowa 
1/2, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 81012561

MERCEDES 207, 2400 ccm, diesel : silnik. Bolesławiec, tel. 
0609/53-53-05
MERCEDES 207 : reflektory i kierunkowskazy Bosch. Przyłęk, 
tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
MERCEDES 207: karoseria na kołach, w całości lub na części, 
- 600 zl. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
MERCEDES 207 D : belka przednia kpi., most tylny z uszko
dzoną satelitą. Wschowa, tel. 0605/74-05-31 
MERCEDES 207 D : reflektory, maski, przekł. kierownicza, drzwi, 
błotniki, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0503/37-45-51 
MERCEDES 207,1980 r., 220 tys. km, 2400 ccm,: po remoncie 
silnika, niski, krótki, • 8.500 zl lub zamienię na większy. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-14-80, 0503/87-27-75 
MERCEDES 207,1982 r., 153 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia 5-biegowa, • 2.500 zł. Lubin, tel. 0604/16-96-06 
MERCEDES 207,1982 r . : most tylny kpi., zawieszenie przed
nie i inne. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-03-59, 0601/58-61-54 
MERCEDES 207,1984 r . : wszystkie części. Bielawa, tel. 074/ 
833-14-35
MERCEDES 207,1988 r . : most tylny, stan dobry, skrzynia bie
gów (4). Strzelin, tel. 071/392-21-85 
MERCEDES 207 D. 1991 r . : most tylny, na szerokie szczęki z 
bębnami, stan idealny. Wrocław, tel. 0604/26-40-66 
MERCEDES 207,208 D : wal, resory, mosty, zawieszenie przed
nie, chłodnica, reflektory i inne. Góra, tel. 0601/89-83-52 
MERCEDES 207, 208, 2300 ccm : silnik, mosty tylne, resory, 
nagrzewnica, wały, wspomaganie, skrzynia biegów (5), zawie
szenie przednie, drzwi, szyby, głowica, stacyjka, licznik, pompy
1 inne. Góra, tel. 065/544-44-21, 0605/85-57-21 
MERCEDES 207,208,210, MB 100: tylne mosty, przednie osie, 
wały napędowe, skrzynie biegów (415), resory, chłodnice, roz
rusznik, alternator, zaciski hamulcowe, piasty, przełącznik kie
runkowskazów, plastikowy filtr powietrza, suwak drzwi, przed
nie, boczne i tylne drzwi. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00, 0607/ 
15-05-84
MERCEDES 207, 208, 307 : różne części z demontażu. Lwó
wek Śląski, tel. 0606/53-67-57
MERCEDES 207, 208, 307 BUS : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES 207,307 : most tylny, wal długi, resory i inne. Le
gnica, tel. 076/857-57-15, 0603/45-74-42 
MERCEDES 207, 307, 1984 r. : szyba czołowa z uszczelką, 
atrapa przednie ♦ ramki na kierunkowskazy. Namysłów, tel. 077/ 
410-26-71. 0502/13-02-75
MERCEDES 207, 307, 308 : zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych lamp. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
MERCEDES 207, 310, 1980/95 r. : most tylny, stan b. dobry, 
podsufitka, chłodnica oleju, resory, rozrusznik, alternator, ele
menty blacharki i mechaniczne, przełączniki kierownicy i inne. 
Leszno, tel. 0601/91-97-74, 0501/77-03-81 
MERCEDES 207-307 D, 2400 ccm, diesel: drzwi, resory, szy
by, most tylny, fotele, głowica (2300 i 2400 ccm D) i inne. Lesz
no, tel. 0501/70-04-56
MERCEDES 207-307 do 85 r.: oblachowanie, zawieszenie, sil
nik, wal napędowy i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MERCEDES 207D, 1979 r., 2400 ccm, diesel : drzwi, blachy, 
most tylny, zawieszenie przednie i resory, ukł. kierowniczy, sil
nik, skrzynia biegów (4), instal. elektryczna. Bogatynia, tel. 075/ 
773-34-54
MERCEDES 208 BUS, 1991 r., 135 tys. km : silnik 2.3 diesel, 
kompletny, z osprzętem, sprowadzony z Niemiec. Lwówek Ślą
ski, tel. 0606/53-67-57
MERCEDES 208 D; 1993 r., 180 tys. km, 2300 ccm, diesel : 
silnik uszkodzony, - 1.000 zł. Syców, tel. 0603/63-52-13 
MERCEDES 208,210,207: części mechaniczne i blacharskie. 
Wrocław, tel. 0608/22:30-63
MERCEDES 210 W .okularnik’ : maska, zderzak, błotniki, lam
py, felgi, grill. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 210 TDI, 1998 r., 2900 ccm : skrzynia biegów, au- 
tomalic, elementy drewniane, przełączniki, przekaźniki, podło- 
kietnik, listwy i inne, listwa kierownicza. Legnica, tel. 0601/
74-62-22
MERCEDES 220 : elementy blacharki, zawieszenia, części ta
picerki, szyberdach, drzwi, poduszki pow. Wrocław, tel. 0604/
32-67-63, 0608/84-95-28
MERCEDES 220 D, 2200 ccm, diesel: silnik i skrzynia biegów
(4), stan b. dobry, • 1.500 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/
61-23-09
MERCEDES 230 : stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tylne 
prawe. Wrocław, teł. 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 123 E. 1980 r. : silnik. Wrocław, teł. 0501/
38-64-07, 364-43-24
MERCEDES 230 124 E. 1988 r . : różne częśd z rozbiórki. Le
gnica, tel. 0608/45-82-31
MERCEDES 230 124 E KOMBI. 1991 r., 2300 ccm. benzyna :

błotniki tylne - 200 zl/szt., chłodnica • 200 zl, klapa tylna (limu
zyna) -100 zi, wzmocnienie czołowe - 250 zl, most tylny (3.27)
- 500 zl, fotele przednie - 250 zl, kierownica - 80 zł i inne. Wro
cław, tel. 0605/39-60-66
MERCEDES 230, 250, benzyna : końcówki wtrysków, nowe, 4 
sztuki. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MERCEDES 240 123 D : części mechaniczne j elementy karo
serii. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
MERCEDES 240 123 D, 2400 ccm, diesel : klapa tylna, roz
rusznik, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240 123 D : automatyczna skrzynia biegów, dach 
z szyberdachem, maska przednia. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/ 
815-45-34 po godz. 17
MERCEDES 240 123: skrzynia biegów, -150 zł. Zgorzelec, tel. 
075/649-01-01
MERCEDES 250 : zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 280, V6 : komputer typ Bosch 0265 101006. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
MERCEDES 300123 D, 3000 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
automatic, silnik, klapa tylna, tapicerka, siedzenia. Wrocław, tel. 
0503/74-07-27
MERCEDES 300 124 D, 1990 r., 167 tys. km, 3000 cćm, benzy
na : kompletny wtrysk, ABS, chłodnice wody i klimatyzacji, kom- - 
putery silnika i ABS, pedały, zegary, pompa oleju, pompa centr. 
zamka, sprężarka klimatyzacji, linka hamulca ręcznego z. pe
dałem, zamki, drzwi, klamki, zderzak tylny. Wałbrzych, 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 zł - rachunek. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/
43-54-20
MERCEDES 309 D : wal, resory, mosty, zawieszenie przednie, 
chłodnica, reflektory i inne. Góra, tel. 0601/89-83-52 
MERCEDES 350 116, 123, 126 E, 1981 r., 150 tys. km, 3500 
ccm, benzyna : silnik 8-cylindrowy, stan dobry, • 1.000 zł lub 
zamienię na silnik 2.0 D albo 2.4 D. Krzyżowa, tel. 076/817-29-23 
po godz. 19
MERCEDES 406, 407, 508,608, 808, 813 : różne części. Ole
śnica. tel. 071/315-40-51
MERCEDES 406, 508 : chłodnica wody, • 300 zł. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
MERCEDES 407 D, 1980 r . : silnik 2400 diesel do remontu lub 
na części • 600 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
MERCEDES 410 : reflektory, maski, przekł. kierownicza, drzwi, 
błotniki, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0503/37-45-51 
MERCEDES 450, V8 : silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/ 
89-10-61
MERCEDES 500: aparat zapłonu (nowy) • 990 zł. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
MERCEDES 508, 608 D : chłodnia 6 komorowa do lodów lub 
mrożonek, agregat Copeland, 380V, z 92r, stan bardzo dobry, -
4.500 zł. Brzeg. tel. 0601/50-41-92
MERCEDES 508,608 : 2 głowice, pompa wodna, pompy olejo
we, miska olejowa, uszczelka pod głowicę i inne - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/362-87-23
MERCEDES 508-608: zawieszenie przednie, most tylny, skrzy
nia biegów, Jawor, tel. 076/870-65-50, 0606/19-10-59 
MERCEDES 608: kontener alum. z windą, wym. 470 x 230 cm,
-1.800 zl lub zamienię na skrzynię ład. o dl. 6 m, oplandekowa- 
ną. Legnica, tel. 076/722-46-33 
MERCEDES 608, 3800 ccm : silnik, skrzynia biegów, resory 
przednie, belka przednia, most tylny. Wrocław, tel. 05021
25-83-61, 0502/24-34-35
MERCEDES 608: silnik ze skrzynią biegów, po remoncie. • 2.200 
zł. Wschowa, tel. 0603/36-37-35
MERCEDES 608 : półośki, obudowa tylnego mostu, szczęki 
hamulcowe. Zielona Góra, tel. 068/324-40-32, 0601/55-06-99 
MERCEDES 608, 808 D, 3800 ccm, diesel: silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60. 0601/89-10-61
MERCEDES 609,709 D. 1989 r., 162 tys. km. 4000 ccm: silnik 
kpi. (sprowadzony z Niemiec, oclony, możliwość sprawdzenia i 
uruchomienia na miejscu), wał pędny oraz drzwi lewe i prawe, •
4.500 zl. Milicz, tel. 0608/48-77-29
MERCEDES 609, 814, 1992 r., diesel : kompletnie uzbrojone 
nadwozie, maks. długie i wysokie, boczne drzwi rozsuwane, stan 
b. dobry, - 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-12-93. 0604/ 
52-69-35
MERCEDES 614: drzwi prawe, z wąską szybką u góry, - 450 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-90-50
MERCEDES 709 : silnik kpi., w całości lub na części, stan do
bry. Zielona Góra, tel. 0602/53-52-07 
MERCEDES 808-813 : zawieszenie, wał, most tylny. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
MERCEDES 809, 4000 ccm : silnik, w całości lub na części. 
Wrocław, tel. 0502/25-83-61, 0502/24-34-35 
MERCEDES 809 : most tylny kompl. ze stabilizatorem, wały 
pędne * łożyska. Zielona Góra, tel. 068/324-40-32, 0601/
55-06-99
MERCEDES 809 : silnik kpi., w całości lub na części, stan do
bry. Zielona Góra, tel. 0602/53-52-07 
MERCEDES 813 : silnik kpi. ze skrzynią biegów i inne, - 6.000 
zl + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641 -23-45 
MERCEDES 814: kontener, wymiary 620 x 245 x 245 cm, stan 
dobry, - 4.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-39-48, 0608/86-45-39 
MERCEDES 814, 1990 r. : kabina, skrzynia biegów, przednie 
zawieszenie, przednie resory. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
MERCEDES 814,817 : kabina nieuzbrojona. Zielona Góra, tel. 
068/323-10-09, 0501/85-67-40, 0501/22-72-67 
MERCEDES 814, RENAULT MAGNUM: kabiny nieuzbrojone. 
Zielona Góra, tel. 068/323-10-09,0501/85-67-40,0501/22-72-67 
MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE : maska, lampy, grill, felgi, błotniki, 
zderzak, tapicerka. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES C-KLASSE : maska, lampy, błotniki, zderzaki, 
drzwi, konsole, poduszki, zawieszenia, chłodnice i inne. Lubin, 
tel. 0603/64-64-43
MERCEDES C-KLASSE : kierunkowskaz prawy przedni, biały, 
nowy, • 50 zł. Pasikurowice, gm. Długołęka, tel. 071/398-76-66 
MERCEDES C-KLASSE : maska przednia. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
MERCEDES C-KLASSE, 1997 r . : reflektor prawy, kpi. elektro- 
wentylatory, hak, oryginalny. Kłodzko, tel. 0604/61-86-29 
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE: maska silnika. Oleśnica, 
tel. 071/315-40-51
MERCEDES E-KLASSE : maska, lampy, błotniki, zderzaki, 
drzwi, zawieszenia, chłodnice i inne. Lubin, tel. 0603/64-64-43 
MERCEDES E-KLASSE : chłodnica, pasek klinowy. Wrocław, 
tel. 071/782-96-59
MERCEDES MB 100 : obudowa skrzyni biegów. Jelenia Góra,
tel. 075/767-14-55, 0502/36-14-26
MERCEDES MB 100 : siedzenie tylne 3-osobowe z pasami
bezp., stan idealny, - 1.000 zł. Lubin, tel. 0606/24-56-J9
MERCEDES MB 100 : elementy karoserii, zderzaki przednie,
lampy. Wrocław, tel. 0601/95-16-78
MERCEDES MB 100 : reflektory, maski, przekł. kierownicza,
drzwi, błotniki, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0503/37-45-51
MERCEDES MB 100, 1993 r. : drzwi, tapicerka, zawieszenia,
grill, szkło prawe do lampy, oś tylna, felgi i inne. Polanica Zdrój,
tel. 074/868-10-42, 0607/07-43-04, 0609/59-02-36
MERCEDES S LK : błotniki, zderzak przedni. Świdnica, tel. 0606/
81-40-86
MERCEDES SPRINTER niski, dl. 4.20 m: dach. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61 '
MERCEDES SPRINTER: elem. blacharki, maski silnika, wzmoc
nienie czołowe, błotniki przednie, belka przednia, narożniki tyl
ne (nowe częśd). Wrocław, tel. 071/333-70-92, 0601/56-17-22 
MERCEDES SPRINTER : śdanka celna, instalacja, podsufitka, 
osłona silnika. Wrocław, tel. 071/302-76-12, 0607/11 -84-32 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TD i: wtrysk paliwa sterują
cy. Wrocław, tel. 0501 /22-24-8S 
MERCEDES SPRINTER : wyłącznik główny pod kierownicę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER. 1996 r., 2300 ccm, diesel: silnik na 
częśd, głowica uzbrojona, pompa wtryskowa, koło zamacho
we, tłoki z korbowodami, pompa wspomagania, pokrywa zawo

rów, miska olejowa, blok i inne .części -Wrocław, tel. 0602/
18-64-65 |  ;
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm : komputer, głowi
ca, sprzęgło, koło pasowe, pokrywa rozrządu, tylny, most, tele
skopy tylne, ABS i inne częśd. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES SPRINTER. 1996/98 r . : różne części mechanicz
ne i blacharskie. Wrocław, tel. 0600/52-08-83 .. .
MERCEDES SPRINTER 1997 r„ 2900 ccm : siedzenie 3-oso- 
bowe, oryg. Ząbkowice Śląskie, tel. 0502/65-17-51 
MERCEDES SPRINTER. 1997 r.. 190 tys. km, 2900 cćm, TD i: 
silnik 5-cylidrowy, kompletny, uszkodzony, - 1.900 zł. Lubin, tek 
0609/26-74-28
MERCEDES SPRINTER, 2000 r.: zderzak przedni. Legnica, tel. 
0501/56-63-28
MERCEDES VITO : relingi. Lubin, tel. 0603736-38-55 
MERCEDES VITO : orurowanie, do malowania, • 200 zl. Wro
cław, tel. 0606/33-16-94
MERCEDES VITO : skórzane fotele, licznik. Wrocław, teł; 071/
782-96-59
MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm, turbo D : głowica, pompa 
wtryskowa i inne częśd silnika. Lubin, tel. 076/842-36-18,0603/
39-69-17
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, TDi~: dach, podłużnice, 
błotniki tylne, drzwi, maska, lampy, zderzak, wzmocnienie, grill, 
chłodnica, zegary, lusterka, szyby, ABS, ukł. wydechowy, za
wieszenie, zbiorniczki, nagrzewnica, poduszka pow. i inne. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
MERCEDES VITO, 1999/00 r. : głowice, turbiny, pompa wtry
skowa i wody, zawieszenie przednie i tylne, sprzęgła, osprzęt 
silnikâ  koła, lampy, plastiki, przełączniki kierownicy i inne. Lu
bin, tel. 0604/37-47-27
MITSUBISHI: zamienię spoiler biały wysoki typ sportowy - na 
niski max 12 cm, do karoserii sedan. Jawor, tel. 076/870-24-56 
MITSUBISHI, 1500 ccm: silnik. Kępno. tel. 062/781-02-60.0601/ 
89-10-61
MITSUBISHI, 1980/92 r. 1.5, 2.0, 1.8 TD: różne częśd z de
montażu. Opole, tel. 0604/59-30-11 
MITSUBISHI CARISMA: różne częśd, półosie, zwrotnice, prze
guby, wahacze, tarcze, dodski, głowice, szyby, komputery, fo
tele, tapicerki, silnik 1.6 16V, częśd skrzyni biegów do GDi, 
częśd silników (1.6, 1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błotniki, dużo 
Innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 0601/
56-42-29
MITSUBISHI CARISMA : maski, błotniki, zderzaki, drzwi, lam
py, kola, elementy wnętrza (drewniane). Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
MITSUBISHI CARISMA . szyba przednia. Wrocław, teł. 0601/ 
72-56-81
MITSUBISHI COLT, 80 tys. km, 1300 ccm: silnik kpi. ♦ skrzynia 
biegów (5). Zielona Góra, tel. 0605/42-34-43 
MITSUBISHI COLT, LANCER, GALANT : komputery typu MD 
127945, 48T 77671, MD 1452I5E2T56072,
MD153013EZT33569, MD1055553 E2T 55171, MD0947554 
K8T76172, MB 50999901T00471, rozruszniki, aparaty zapło
nowe, przekaźniki. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MITSUBISHI ECLIPSE. 1990/94 r . : reflektory przednie otwie
rane (z mechanizmem), progi oryginalne z oponami, nakładki 
progów, drzwi, listwy boczne, spoiler tylny. Wrodaw, tel. 0502/
97-90-26
MITSUBISHI ECLIPSE. 1992/93 r . : tarcze hamulcowe, spręży
ny z teleskopami, szczęki, światło tylne, inne, nowe. Jedlina 
Zdrój. tel. 0604/08-01-78
MITSUBISHI GALANT : McPherson. ABS, przekładnia kier. 
Wrodaw, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI GALANT, diesel: głowice, duży wybór, szczelne, 
sprawdzone, bez pęknięć, splanowane, 5 szt, • 600 zł. Wro
daw. tel. 071/324-81-08 do godz. 18,0601/70-22-78 po godz. 7. 
MITSUBISHI GALANT. 1984/87 r. : różne części, alternator, 
pompa wodna, zawieszenie i inne. Świeradów Zdrój, tel. 071/ 
781-74-01. 0606/16-39-18
MITSUBISHI GALANT. 1985 r., 2000 ccm. benzyna : silnik do 
remontu, ukl. wtryskowy, drzwi prawe przednie, maska silnika, 
fotele, zbiornik paliwa, ukł. kierowniczy, konsola z zegarami, 
nagrzewnica, chłodnica, szyba tylna, inst. elektryczna, plastiki. 
Prochowice, tel. 076/858-40-90, 0609/63-83-49 ' 
MITSUBISHI GALANT, 1985/87 r., 1600 ccnvbenzyna : drzwi, 
maska, chłodnica, wzmocnienie czołowe, lampy i inne. Wrocław, 
tel. 346-42-85
MITSUBISHI GALANT. 1986 r„ 1800 ccm, turbo D :dużo róż
nych częśd. Wrodaw, tel. 071/372-87-60 
MITSUBISHI GALANT. 1987 r., 210 tys. km, 1800 ccm. turbo D 
stan silnika dobry, bez osprzętu, • 1.700 zł. Jawor, teł. 0603/
08-17-58
MITSUBISHI GALANT. 1990 r., 2000 ccm, benzyna : lampa 
przednia lewa, kierunkowskaz. Wrodaw. tel. 0501/24-60-10 
MITSUBISHI GALANT. 1991 r., 2000 ccm. benzyna : półosie, 
kolumny McPhersona, zawieszenie tylne, chłodnica, rozrusz
nik, klimatyzacja, błotniki, drzwi, szyby, licznik, zderzak tylny. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
MITSUBISHI GALANT, 1991/96 r. 1.8 E, 1.8 D: różne częśd 
blacharskie i mechaniczne. Zielona Góra, tel. 0601/55-16-76 
MITSUBISHI GALANT, 1992 r .: tarcze koła przedniego, waha
cze przednie, ukł. wydechowy z dwururką, listwa układu kie
rowniczego. Bierutów, woj. wrodawskie, tel. 0609/48-26-74 
MITSUBISHI GALANT, 1992 r„ 2000 ccm, DOHC : silnik, stan 
b. dobry, skrzynia biegów (5), półosie, ukł. ABS, zawieszenie 
pneumatyczne, drzwi, szyby, zderzak tylny, ukł. wydechowy, 
koła, zawieszenie tylne i przednie oraz inne. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
MITSUBISHI GALANT. 1996 r.. 2000 ccm, V6 : silnik, drzwi, 
zawieszenia, fotele, chłodnica, konsola i inne. Wrocław, tel. 
0605/36-53-43
MITSUBISHI L300 : bardzo duży wybór częśd do różnych wer
sji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. Góra, 
teł. 065/543-41-95, 0601/55-17-72 i 
MITSUBISHI L300 : silniki (2000 ccm oraz 2300 ccm, turbo D). 
Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
MITSUBISHI L300 : różne częśd; Wrocław, tel. 071/336-70-66 
wewn..187'
MITSUBISHI LANCER, 1500 ccm : różne części. Oława. teł. 
0602/52-62-51
MITSUBISHI LANĆER, 1985 r.. 1800 ccm. diesel, 4-drzwiowy:

klapa, wyłącznik świec żarowych, zawieszenie. Jawor, tel. 0603/
08-17-58
MITSUBISHI LANCER, 1987 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kombi: skrzynia biegów - 250 zl, komplet drzwi • 120 zl/szt., 
rura wydechowa + tłumik • 100 zł, reflektor prawy -120 zl, pół
osie - 100 zł/szt., hak - 150 zł i inne. Wojcieszów, tel. 075/
751-18-73, 0502/62-45-46
MITSUBISHI LANCER. 1988/92 r.. 1500 ccm : pokrywa bagaż
nika, lampy tylne, głowica kompl., tłoki, drzwi tylne, kolumna 
kierownicza ze stacyjką i kluczem oraz inne częśd z demonta
żu. Opole, tel. 0602/89-18-15
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 1500 ccm Colt: katalizator, sil
nik, skrzynia biegów, automatic, szyby, drzwi, zawieszenia, pla
stiki 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. 
kierownicza, konsola i inne z demontażu. Zielona Góra, tel. 0605/ 
72-01-95
MITSUBISHI LANCER. 1998/92 r.. 1500 ccm, benzyna,: nad
wozie po dachowaniu, kpi., skrzynia biegów (5), bez silnika. Żary, 
tel. 0608/47-59-30
MITSUBISHI PAJERO. 2300 ccm, turbo D : silnik. Kępno. tel. 
062/781-02-60. 0601/89-10-61
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, częśd przedniego zawieszenia, tylne mosty, bla
charka, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/ 
543-38-51. 0601/56-42-29
MITSUBISHI PAJERO, 1985 r. : wszystkie częśd mechanicz
ne, szyby i blachy. Zielona Góra, tel. 0601/21-98-80

MITSUBISHI SPACE RUNNER : drzwi. Wrocław, teł. 0601/ 
95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON : maska, zderzak. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., G D i: różne cżęści bla
charskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57. 0601/
72-46-69
MITSUBISHI TREDIA, 1982 r.. 1600 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, półosie, McPhersony, szyby, rozrusznik i inne. Jelenia 
Góra. tel. 075/767-14-55, 0502/36-14-26 
MOTOCYKL C Z 125 CROSS : silnik, zapłon kpi., cewka. Piła
wa Górna, tel. 074/837-16-68. 0609/39-53-14 
MOTOCYKL CZ, MZ : opona, nowa, 300/R18, • 30 zł. Świebo
dzin, tel. 068/382-28-63 -
MOTOCYKL HONDA XL 1125R ENDURO. 1986 r., 125 ccm,: 
części, osłony. Siechnice, tel. 071/311-54-52 
MOTOCYKL HONDA CBR 600F. 1987 r„ 600 ccm : pompka 
paliwowa, -150 zl. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
MOTOCYKL HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, YAMAHA: plasti
ki, zegary, światła i inne. Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-32. 
0604/99-42-81 v i/
MOTOCYKL JAWA TS 350 : różne części z demontażu. Wro
daw, tel. 0600/21 -05-64
MOTOCYKL JAWA 350: wózek boczny, oryginalny lakier, • 250 
zl. Wrocław, tel. 372-21-23
MOTOCYKL JAWA 350 TS : rama z instalacją (bez dokumen
tów), tłumiki, siedzenie, bak, koło przednie i tylne kpi., zawie
szenie przednie. Niemcza, tel. 074/837-62-44 
MOTOCYKL KAWASAKI GPZ 750 : owiewka. - 200 zl. Oława, 
tel. 071/313-44-42
MOTOCYKL KAWASAKI GPZ 750, 1982 r.. 750 ccm : różne 
częśd. Siechnice, tel. 071/311-54-52 
MOTOCYKL KAWASAKI GPZ 900R, 1987-90 r.,.900 ccm : 
przedni reflektor, -150 zł. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
MOTOCYKL KAWASAKI ZXR 750,1993 r.. 750 ccm : zbiornik 
paliwa, lampy, zegary, zawieszenia, felgi i inne. Żary, tel. 0600/
38-71-68
MOTOCYKL MZ 250 TROPIĆ : silnik, po remonde kapitalnym, 
koła i inne, • 200 zl. Wieruszów, tel. 0501/70-90-97 
MOTOCYKL MZ ETZ 150/251 : koła, elementy blacharki, za
wieszenia, częśd silnika, inst. elektr. i inne. Chojnów, tel. 076/
877-36-55
MOTOCYKL MZ ETZ, 150 ccni : silnik, - 200 zl. Rawicz, tel. 
0603/10-78-91
MOTOCYKL OSA M-50,1960 r., 150 ccm: rama - 50 zł, obudo
wy, koła, zawieszenie. Wińsko, tel. 071/389-84-33, 0600/
54-05-23"
MOTOCYKL VICTORIA, 250 ccm: silnik, • 250 zł. Wrodaw, tel.
372-21-23
MOTOCYKL WSK, SHL, WFM, 1986 r . : rafka stalowa, nowa. -
30 zl. Oleśnica, tel. 0606/63-17-09
MOTOCYKL YAMAHA SJ 1200 : owiewka, - 300 zł. Oława, tel.
071/313-44-42
MOTOCYKL YAMAHA TDR ENDURO. 1992 r.. 125 ccm.: czę
śd, osłony. Siechnice, tel. 071/311-54-52 
MOTOCYKL YAMAHA 535 : różne części. Oława, tel. 071/
303-27-04
MOTOROWER JAWA, 50 ccm : łańcuch napędowy, • 25 zl. 
Wrocław, tel. 07t/351-87-42, 0602/19-53-58 
MOTOROWER SIMSON SR-50 : cylinder, - 30 zl. Rawicz, tel. 
0603/10-78-91
MOTORYNKA ROMET : różne części. Wrocław, tel. 071/
354-24-96
MULTICAR M-22, 24. 25 : zastaw naprawczy, blok, wal korbo
wy, głowica, skrzynia biegów, stan Idealny, wkład mostu, rama, 
kabina, resory, kardan, zbiornik paliwa, siłownik, pompa i inne. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-35 
MULTICAR : blok. wał, głowica, most, skrzynia biegów, chłod
nica, nagrzewnica, alternator, rozrusznik, siłownik, pompy. Wro
daw. tel. 071/398-81-80 .
MULTICAR M-25, 1988 r. : silnik. Modlą, tel. 076/817-22-19, 
0604/91-37-08
NACZEPA BRANDYS : stelaż, plandeka, burty metalowe, koła 
1100x20. Wrocław, tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64 
NISSAN : lampy przednie. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
NISSAN terenowy: kolo nowe, - 190 zl. Wrocław, tel. 071/
346-24-66, 0502/54-42-23

C A m o rty za to ry j

NISSAN: zderzaki, nowe i używane. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
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 300 ZX : drzwi, klapa, maska, zderzak, lampy. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-24-22
NISSAN 300 Z X : szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN ALMERA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
NISSAN ALMERA, 1998 r. 3-drzwiowy: elementy tapicerki, za
dski ham., łapy silnika. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, d iesel: częśd silnika, 
kpi. tył i prawa strona. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm, benzyna, diesel : komputer, 
przepływomierz, dodsk, bębny, tarcze, sprężyny, nagrzewnica, 
kolumna kierownicza, skrzynia biegów, drzwi, szyby, zawiesze
nia, zderzaki. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
NISSAN BLUEBIRD SEDAN : różne częśd. Wrocław, tel. 071/
373-44-81, 0604/07-59-49
NISSAN BLUEBIRD KOMBI: błotniki, maska, skrzynia biegów, 
drzwi, dodsk sprzęgła, przekładnia kierownicza, serwo, inne. 
Wrocław, tel. 0601/26-88-38
NISSAN BLUEBIRD, 1985 r., 180 tys. km. 2000 ccm, diesel: 
silnik, skrzynia biegów, drzwi, zawieszenie, inne częśd. Kalisz, 
tel. 062/757-21-50

NISSAN CHERRY N12, 1984 r, 1300 ccm, benzyna : części 
używane. Głogów, tel. 076/834-55-81.
NISSAN DATSUN, CHERRY, 1983 r., 1300 ccm, benzyna : róż
ne części. Oleśnica, tel. 0501/71-39-96 
NISSAN LAUREL: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN LAUREL, 1983 r .: prawe drzwi, tylna klapa, tylna szy
ba i inne, - 200 zł. Wrocław, tel. 346-42-85 
NISSAN MAXIMA. klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN MAXIMA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN MAXIMA, 1990 r. : różne częśd. Gorzów Wlkp., tei. 
095/736-77-87, 0502/04-86-44
NISSAN MAXIMA, 1994 r.: maska przednia. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
NISSAN MICRA : rozrusznik -140 zl, alternator -160 zł. Wror 
cław. tel. 0503/99-07-05
NISSAN MICRA, 1986 r., 1000 ccm: silnik, maska silnika, drzwi,
szyby, koła, felgi, belki, mosty, skrzynia biegów (5), alternator,
półosie, lampy i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58
NISSAN MICRA, 1989 r . : reflektory przednie, kierunkowskaz,
klapa tylna. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1990 r. : rozrusznik nowy. Kępno, tel: 0600/
35-94-38
NISSAN MICRA, 1990.r. : części z demontażu do modelu
5-drzwiowego. Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
NISSAN MICRA, 1992 r . : pas przedni, nowy. Jelenia Góra, tel. 
0607/11-57-62
NISSAN MICRA, 1995 r. : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1998 r. : klapa tylna kompletna z szybą, lu
sterko lewe i prawe. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
NISSAN MICRA, SUNNY N-14 : przekładnia kier. Wałbrzych, 
tel. 074/845-32-80, 0608/83-17-13 
NISSAN N-14 KOMBI : błotniki, nowe, tylne, zderzak, klocki,

szczęki, przednie, prawe 8jzwL alternatorrWrodaw. tel. 0601/
: 26-8.8-38
_ ■ NISSAN PARROL, 2000/01 r .: most przedni do nowego mooe* 
*  lu. w całości lub w częściach, - 4.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/ 

831-09-78 . Austria. 0043/66-47-91-41-51 ,
NISSAN PATROL, 2800 ccm: silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60. 
0601/89-10-61 •
NISSAN PATROL : drzwi, atrapa, lampy Wrodaw. tel. 0631/ 
72-56-81
NISSAN PATROL : skrzynia biegów (4x4). Wrocław, tel. 0606/ 
40-03-11
NISSAN PATROL. 1987 r .: części mechaniczne oprócz silnika, 
blacharka, szerokie koła, progi. Jelenia Góra, tel. 075/754-14-33. 
NISSAN PATROL, 1994 r. :reflektor przedni z silnikiem do wy- 
cieracżkL-180 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50.0601/55-20-51 
NISSAN PATROL GR, 1995 r .: skrzynia biegów 151, kompletna, 
techn. sprawna, z demontażu, z Niemiec, z samochodu 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 : dach z el. otw. szyberdachem, podsufitka, 
drzwi lewe przednie. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
NISSAN PRIMERA : zawieszenia, drzwi prawe, klapa tylna. 
Wrocław, tel. 0601/79-08-31
NISSAN PRIMERA, 1991 r.. 130 tys. km, 2000 ccm, : silnik z 
gwarancją, nowe paski i rolki rozrządu - 2.500 zł, skrzynia bie
gów 151 - 1.500 zł, inst. elektryczna, karoseria w ćwiartkach, 
przekładnia kierownicy ze wspomaganiem, fotele i inne. Jele
nia Góra, tel. 0501/44-97-20
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. Wrodaw. 
tel. 0501/81-36-18
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm. 16V : osprzęt silnika, 
miska olejowa, pompa wody, aparat zapłonowy, półosie. Lubin, 
tel. 0603/71-89-90
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach, ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, koła, konso
la, lusterka, nagrzewnica, szyby, plastiki, fotele, serwo, ukł. 
wydechowy i kierowniczy. Legnica,.tel. 0603/80-26-68 
NISSAN PRIMERA, 1994 r.,.2000 ccm, benzyna : różne części. 
Wrocław, tel. 0603/03-79-56
NISSAN PRIMERA P-11, 1998 r. : oś tylna kompletna. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V: silnik 
odony, stan idealny, siedzenie lewe przednie, klamki, podno
śniki szyb oraz elementy zawieszenia. Wrocław, teł. 0602/
80-01-02
NISSAN PRIMERA, SUNNY, 1990/97 r„ 110 tys. km, 2000 ccm, 
diesel : głowica kpi., stan b. dobry (gwarancja), blok silnika, 
sprzęgło, kolo zamachótoe, alternator, pokrywy, plastiki, możli
wa wysyłka. Leszno, teł. 0501/91-97-74, 0601/91-97-74 
NISSAN SILYIA, 1987 r., 2000 ccm, DOHC, 16V: różne części 
blacharskie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN SUNNY N-13 : skrzynia biegów, półosie, pompa wod
na, aparat zapłonowy, tarcze kola, bębny, kolektor ssący i inne. 
BierutóW, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
NISSAN SUNNY B-12, 1800 ccm, GTI: różne częśd. Gorzów 
Wlkp., tel. 095/720-51-07, 0605/93-94-50 
NISSAN SUNNY N14, 1600 ccm : silnik. Kępno, tel. 062/ 
781-02-60, 0601/89-10-61
NISSAN SUNNY N-14 : elementy blacharki, silnik z osprzętem,
- 1.000 zl. Lubin, tel. 076/846-98-16 
NISSAN SUNNY: zderzak przedni, błotniki, chłodnica, lusterko 
lewe, przełącznik świateł. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
NISSAN SUNNY, 1981 r., 1500 ccm, benzyna : automatic - 70 
zl, most tylny z walem - 70 zl, rozrusznik - 40 zl, amortyzatory 
tylne - 50 zl/szt., światła przednie - 30 zl, układ hamulcowy • 40 
zł, piasty przednie - 20 zł, licznik -15 zł, ukl. kierowniczy - 40 zl, 
szyba tylna - 35 zl, wahaczefelgi. Wrocław, tel. 071/333-82-02 
po 21
NISSAN SUNNY B-11,1982 r., 1500 ccm: blok silnika, McPher
sony, półosie, skrzynia biegów, sprzęgło, szyby, szczęki i inne. 
Jelenia Góra. tel. 075/767-14-55, 0502/36-14-26 
NISSAN SUNNY. 1983/90 r .: silnik 1.5.1.6, alternator, chłodni 
ca, skrzynia biegów (5), zbiornik paliwa, dach, koła, szyby, drzwi, 
mosty, błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
NISSAN SUNNY, 1984 r.: skrzynia biegów (5), szyby, hak i inne. 
Biała, tel. 076/818-69-46, 0607/77-05-64 
NISSAN SUNNY B11, 1985 r .: maska, drzwi, nowe tarcze ha
mulcowe, klocki, szczęki, filtry paliwa, łożyska kół, inne. Wro
daw, tel. 0603/43-11-78
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwiowy: 
silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, drzwi, 
kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY, 1988 r . : półka tylna, koło zapasowe 175/70/ 
R13, lewarek, klucz do kół, radio * głośniki, wykładzina bagaż
nika, czujnik chłodnicy temperatury wody. Lubin, tel. 076/ 
842-41-41, 0606/93-95-75
NISSAN SUNNY, 1988 r.. 1600 ccm, 16V: silnik, stan b. dobry, 
skrzynia biegów (5). półosie, chłodnica, wahacze, zwrotnice, 
kolumny McPhersona, lampy, komputery i inne. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
NISSAN SUNNY N-13.1989 r., 1600 cęm. 16V: rozrusznik, kom
puter. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY n-14, 1990 r. : różne częśd. Gorzów Wlkp.. 
tel. 095/736-77-87, 0502/04-86-44 
NISSAN SUNNY. 1990 r., 1600 ccm, wtrysk : chłodnica wody z 
wentylatorem. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
NISSAN SUNNY SEDAN N-14,1992 r., 1400 ccm, 16V: silnik + 
osprzęt, drzwi kpi., 4 szt., tapicerka, szyba, zawieszenie tylne,. 
nagrzewnica, atrapa przednia i inne, za 50% ceny. Lubin, tel. 
076/846-98-16, 0604/97-67-04
NISSAN SUNNY, 1992 r., 2000 ccm, benzyna. 16V: silnik, stan 
b. dobry -1.000 zl * cło, rozrusznik, półosie, zawieszenie przed
nie i tylne, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
NISSAN SUNNY, 1992 r .: klapa tylna (sedan), drzwi tylne pra- 
we.Wrocław, tel. 0501/81-36-18
NISSAN SUNNY, 100 NX, PRIMERA, 1990/96 r . : AHA 74B54, 
A11A04B28, A11B70BF7, A18690B31. MEC N011 D22V17, 
MECN013E25417, EDC N8G1B0Y27, EDCN831F2609. Wał
brzych. tel. 0603/53-31-20
NISSAN TERRANO I : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
NISSAN TERRANO II 5-drzwiowy: klapa tylna kompletna z szy
bą, drzwi przednie lewe kompletne. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51, 314-38-54
NISSAN TERRANO: różne częśd. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
NISSAN TERRANO : maska, zderzaki. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
NISSAN TERRANO i : pokrywa silnika • 300 zl. drzwi • 300 zl. 
błotniki -150 zł. Wrodaw^tel. 0600/52-12-48 ...
NISSAN TERRANO I : lampa lewa • 40 zl. Wrocław, te.1. 0603/
36-97-69
NISSAN TERRANO i, 1992 r., 2700 ccm. turbo D : drzwi. dach. 
szyby, felgi aluminiowe, opony, zawieszenia, maski, klapy tyl
ne, lampy, inne, ceny od 50 zł. Dobra, powiat Turek, teł. 0604/ 
93-55-89
NISSAN TERRANO II, 1995 r., 2700 ccm, turbo D : alternator, 
rozrusznik, półosie, wały napędowe, felgi stalowe, elementy 
przedniego zawieszenia, napęd przedni, zbiornik wspomaga
nia układu kierowniczego, błotnik prawy, rama, zbiornik wyrów
nawczy, półosie. Namysłów, tel. 0604/13-37-05 
NISSAN URVAN, 1984 r. : silnik diesla. Wrocław, tel. 071/ 
372-87-60
NISSAN VANETTE : amortyzatory kpi., grill. Gostyń, tel. 0601/
73-92-95
NISSAN VANETTE: bardzo duży wybór częśd do różnych wer
sji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41 -95,0601/55-17-72 
NYSA .blaszak*: różne częśd. Środa Śląska, tel. 0601/75-76-97 
NYSA : chłodnica, pompa hamulcowa, wał pędny, ukł. wyde
chowy. Świebodzice, tel. 074/854-57-85 
NYSA : skrzynia biegów, wal napędowy, kolumna kierownicy, 
rozrusznik, chłodnica. Wałbrzych, tel. 074/841-60-42 
NYSA. 1990 r. 2120 ccm, benzyna : silnik b. dobrym stanie • 
460 zl, szyby, zawiszenie, most tylny, blacharka, plandeka i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/855-77-75 po godz.18, 0603/43-68-28 
NYSA, ŻUK : wal korbowy po szlifie * panewki, - 250 zł. Wro
daw, tel. 071/322-43-49 po godz. 20 
OPEL, 1600 ccm, diesel : silnik, skrzynia biegów, dokumenty 
oraz Astra 1400 ccm, benzyna ♦ skrzynia biegów.., tel. 0607/
61-15-77
OPEL, 1200 ccm, 1300 ccm, OHC : silnik, skrzynia biegów (5) i 
automatic, elementy blacharki i inne. oclone, gwarancja. Legni
ca, tel. 0601/78-25-72

LUSTERKA SAMOCHODOWE -WKŁADY DO LUSTEREK
Sprzedaż, naprawa i dorabianie szkieł panoram icznych  

do sam ochodów  osobow ych i dostaw czych opaski 
Wrocław, ul. Radomska 19, tel. 071/349-37-52, 0-501 149-983
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części używane do aut OPO l 0560 

japońskich i zachodnich 
specjalizacja: kompletne tylne klapy, półki bagażnika 
tel. 0-601 71 20 82, 0049/160-253-58-47

O P E L : silnik 1,7 D, 1 ,3 ,1 ,616V Ecotec, 2,0 i, oclone. Pyskowi
ce, gm. Gliwice, tel. 032/233-23-00, 0606/34-02-96 
OPEL : silniki 1200 ccm i, 1400 ccm i, 1600 ccm i, 1800 ccm i, 
1200 ccm S, 1300 ccm S, kompletne, ze skrzynią biegów, oclo
ne, dokumentacja, cena od 1200 zł do 1800 zł. Wrocław, tel. 
0600/19-73-74
OPEL, 1988 r., 1800 ccm, i : sterownik (komputer) Bosch 0 280
000 304 GM 90 122 322, - 110 zł. Wrocław, tel. 0600/19-73-74 
O P E L A S C O N A : drzwi, klapy, zawieszenia, skrzynia 1,6 i 1,2, 
silnik 1,2. Bolesławiec, tel. 0604/75-81 -96
O PEL ASCO N A  C  : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/ 
26-96-78
OPEL ASCONA, 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów (5) i auto
matyczna, elementy blacharki i inne, oclone, gwarancja. Legni
ca, tel. 0601/78-25-72
O PELASCO NA  S : reflektor prawy, kierunkowskaz przedni lewy, 
lusterko lewe. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
OPEL ASCONA-: klosz reflektorów, - 40 zł /szt.. Wrocław, tel. 
071/372-62-94
O PEL ASCO NA : atrapa z halogenami. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
OPEL ASCO NA C, 1981/88 r . : maska • 70 zł, zbiornik paliwa - 
30 zł, błotniki - 30 zł/szt-., zderzak tylny - 30 zł, aparat zapł. • 60 
zł, szyby boczne • 40 zł/szt., skrzynia biegów (5) F16 - 300 zł, 
wahacze - 20 zł/szt., reflektor lewy - 40 zł, sprzęgło - 30 zł, 
pompa wody - 50 zl i inne. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18,0600/
31-98-35
OPEL ASCONA, 1982 r . : oś tylna z bębnami, alternator - 50 zł, 
rozrusznik - 50 zł, wycieraczki (komplet z silnikiem) • 50 zł, ukl.. 
kierowniczy • 50 zl, błotnik przedni prawy • 50 zł, klapa tylna • 
50 zł, cewka zapłonowa z  modułem • 100 zł, chłodnica, zderzak 
tylny, inne. Międzylesie, gm. Skąpe. tel. 068/341-95-66 
OPEL ASCONA. 1984 r.. 1600 ccm : silnik • 500 zl, skrzynia 
biegów -150 zl, maska, klapa, drzwi, lampy, chłodnica, zderza
ki, błotniki, grill. Nowa Wieś Wróci., tel. 0504/93-92-32 
O PELASCONA. 1984 r., 1600 ccm. d ie se l: blok silnika, uszko
dzony, kpi.dokumentacja, • 180 zł.-Swidnica, tel. 074/853-08-60 
O PELASCONA, 1986 r., 1600 ccm, d ie se l: blok silnika, pompa 
wodna i inne. Wschowa, tei. 0606/64-50-85 
O PELASCONA, 1987 r., 1800 ccm, w trysk: elementy blachar
ki, szyby, lampy, kierunkowskazy, silnik, zawieszenie przednie, 
chłodnica, zbiornik paliwa, fotele, skrzynia biegów (5), automa
tic, półosie, koła, ukł. kierowniczy, pompa hamulcowa z  serwem, 
rozrusznik, szyberdach, instalacja gazowa linki, węże, przełącz
niki. ,-, Legnica, tel. 076/852-46-02, 0602/30-32-49 do godz. 23 
OPEL ASTRA II, 2000 ccm, O T L : turbosprężarka na części; II 
kombi: oryg. hak, odpinany; 3-drzwiowy: 2 przednie fotele, tapi
cerki drzwiowe, szare. Bralin, tel. 062/781-20-77,0608/33-56-17 
O PE LA STR A  I I : deski rozdzielcze, poduszki pow., napinacze
1 sensory. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 0601/58-24-14 
O PELASTRA , 1800 ccm, wtrysk benzyna : silnik, sprowadzo
ny z Niemiec, oclony, stan b. dobry, -1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0602/29-62-08
O PEL A S T R A  1600 ccm, wtrysk : wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
O PE LA STR A  : podsufitka, ćwiartka prawa przednia, reflektor 
prawy przedni, łapa pod skrzynię biegów (alum.), rozrusznik, 
schowek, sprężyny tylne, plastiki, zbiorniczki, szyby tylne, prze
guby z pólosiami, przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Legni
ca, tel. 0503/54-14-46
O PEL ASTRA II: drzwi, maska, błotniki, lampy, zderzak i inne. 
Leszno, tei. 0605/69-32-30
O PEL ASTRA II 3-drzwiowy: klapa tylna, półosie, silnik, ele
menty tapicerki, skrzynia biegów (5), kolumny McPhersona (pra
wy), prawa podlużnica ze wzmocnieniem przednim, ABS, układ 
kierowniczy i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
O PEL ASTRA II, 2000 ccm, 16V ECOTEC : silnik • 1.300 zł. 
Ostrów Wlkp., teł. 0600/12-97-33
O PELASTR A  II: felgi stalowe 15' + oryginalne kołpaki i opony. 
Przyłęk, tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
O PEL ASTRA II : drzwi tyine kpi., kolumny McPhersona, pół
osie, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51, 314-38-54
O PEL ASTRA KOMBI : roleta bagażnika, prowadnice, siatka 
grodziowa, relingi, zderzaki. Trzebnica, tel. 071/312-32-91 
O PEL ASTRA KO M BI: zderzaki przednie i tylne czarne i lakie
rowane. Wrocław, tel. 071/390-68-46 po godz. 17 
O PEL ASTRA : grill. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
O PEL ASTRA i : błotniki, wzmocnienie czołowe, reflektory, kie
runkowskazy, atrapa, belka pod chłodnicę. Wrocław, tel. 0604/ 
87-70-11
O PEL ASTRA I: zderzak tylny, wałek rozrządu, przekł. kierow
nicy ze wspomaganiem, pompa ABS-u, pompa wody, pompa 
hamulcowa, katalizator oraz półosie. Wrocław, tel. 0608/
46-34-77
O PEL ASTRA I, I I : reflektory, błotniki, zderzaki, drzwi, zawie
szenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
O PEL ASTRA I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/
66-97-27
O PEL ASTRA KOMBI : zderzak tyfny, listwa na klapę tylną. 
Wrocław, tel. 0607/41-39-32
O PEL ASTRA I I : zderzak przedni, reflektory, halogeny, błotnik 
lewy, drzwi przednie prawe, listwy na drzwi, klapa tylna i inne. 
Wrocław, tel. 071/354-10-43
O PEL ASTRA : przekładnia kierownicza z drążkami i końców
kami, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51 
O PEL ASTRA  : klapa tylna (hatchback). Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
O PELASTR A  II: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpf Wro
cław. tel. 0602/80-01-02
O P E L A S T R A : różne części z  demontażu. Wschowa, tel. 0605/ 
91-88-41 . Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
O PEL ASTRA : zderzaki do 99 r., pokrywa silnika, bagażnika, 
zderzaki, lampy tylne do 95 r. Ziębice, lei. 074/819-31 -30 
O PEL ASTRA I KOMBI, 1992-98 r . : relingi dachowe, - 200 zl. 
Ostrów Wlkp., tel. 0609/29-10-84 
O PELASTRA, 1992 r . : lampa przednia, prawa - 80 zł, podsufit
ka - 70 zł, rozrusznik -. 100 zł, łapa pod skrzynię biegów, alumi
niowa - 40 zł, skrzynia biegów (5) -150  zł, ćwiartka przednia, 
prawa -100 zł, kierownica - 80 zł, schowek - 70 żł. Legnica, teł. 
0503/54-14-46
O PELASTRA , 1992 r . : sprężyny, tarcza ♦ docisk sprzęgła, fel
gi stalowe, pompa hamulcowa, głowica, ćwiartka tylna prawa, 
wahacze, kolumny McPhersona, drzwi, zderzak tylny, kompu
ter. Wrocław, tel. 0503/57-28-01 
O PELASTRA, 1992 r . : sprężyny, tarcza * docisk sprzęgła, fel
gi stalowe, pompa hamulcowa, głowica, ćwiartka tylna prawa, 
wahacze, kolumny McPhersona, komputer, drzwi, zderzak tyl
ny. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
O PELASTRA , 1993 r., 1400 ccm : silnik, skrzynia biegów. Bo
gatynia, tel. 0603/08-09-62
O PELASTR A  1,1994 r., 1700 ccm, d ie se l: drzwi, podlużnice, 
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 
O PEL ASTRA I, 1995 r. : pokrywa zaworów 1.6, felgi stalowe
5.5 x 13, lusterka zewn., wtryskiwacze 1.7 TO, kierunkowskaz 
lewy żółty, uszczelka pod pokrywę zaworów 1.6, nowa, licznik. 
Jelenia Góra, tel. 0603/74-73-17 
O PELASTRA, 1996 r., 1700 ccm, turbo D : turbina, silnik. Lesz
no. tel. 0603/37-35-55
O PELASTR A  SEDAN, 1997 r . : tylne ćwiartki, drzwi, fotele, pla
stiki, tapicerki, zawiesz. tylne, lampy, klapa, podszybie, kolum
na, nagrzewnica i inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
OPEL ASTRA, 1997 r. : maska przednia, stan b. dobry. Wro
cław, tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64 
OPELASTRA, 1998 r . : błotnik przedni prawy. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
O PELASTR A  B, 1998/00 r . : chłodnice kompl. (wody i klimaty
zacji, Intercoołer), wentylatory, lampa tylna, półoś, wahacz. Pro
chowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
O PELASTR A  B, 1999 r., 1400 ccm, 16V : osprzęt silnika, alter
nator, rozrusznik, miska olejowa, napinacze, koła pasowe, koło 
rozrządu, komputer silnika, skrzynie biegów. Lubin, tel. 0603/
71-89-90

OP010623 TANIO!!! ŝVt*A 
SPRZĘGŁA 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW 
l u k  Sa c h s  

Wrodaw, ul. Łęczycka 9 
tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

OPELASTRA KOMBI 1,1999 r., 1600 ccm : drzwi tylne, tłumik 
kpi., monowtrysk z kolektorem oraz sprzęgło. Wrocław, tei. 0605/
06-97-10
OPEL ASTRA II, 1999 r., 1400 ccm : klapa tylna, zawieszenia, 
skrzynia biegów, silnik, chłodnica, tapicerka, lampa lewa i inne. 
Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
OPEL ASTRA, KADETT, VECTRA: różne części do ukł. wspo
magania kier., drążki kierownicze z końcówkami. Wrocław, tel. 
0503/30-69-03 .
O  OPEL ASTRA, VECTRA, CORSA, OMEGA, KA

DETT, CALIBRA, POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 
PEUGEOT 205, 309, 405, 406, 605, PARTNER, 
BOXER, roczniki 1980-2000 r.: lampy, reflektory, 
kierunkowskazy, halogeny, atrapy, zderzaki, 
chłodnice, blachy i inne. „REG-PLAST", Wrocław, 
ul. Strzegomska 2/4, tel. 071/355-06-07, 0602/
18-87-35 81012801

OPELASTRA, KADETT, 1991/95 r .: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
OPEL CALIBRA : lampy, oblachowanie, klapa tylna kpi. i inne. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm ; skrzynia biegów, szyby 
boczne z lusterkami, komputer, przekł. kierownicy, pompa wspo
magania i klimatyzacji • 500 zł. Wrocław, teł. 0607/65-79-79 
OPEL CALIBRA, 1992 r . : błotniki tylne, dach, klapa tylna, zde
rzak tylny, zawieszenie tylne, ukł. wydechowy, silniczek wycie
raczek, półka tylna, końsola, klimatyzacja i inne. Lubin, tel. 0600/
34-00-82
OPEL CALIBRA, 1992 r . : zderzak tylny kpi., lampy tylne, szy
ba lewa boczna, skrzynia biegów, półosie, alternator, rozrusz
nik, pompa ABS, chłodnica klimatyzacji, zbiornik paliwa, prze
kładnia kierownicza i inne. Milicz, tel. 0605/60-33-12 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm : drzwi, klapa tylna, dach, 
zderzak tylny, lusterka, wahacze, skrzynia biegów, szyby, ko
lumny McPhersona, zawieszenie tylne, przekł. kierownicy, pom
pa wspomagania, most, wał, zbiornik paliwa, błotnik tylny, licz
nik. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie przednie, tapicerka, drzwi, lusterka, 
wzmocnienie czołowe, ukł. wydechowy, wiązka inst. elektr., fel
gi aluminiowe, klimatyzacja i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 
OPEL CORSA, 1400 ccm : komputer monowtrysku, kolektor 
ssący. Długołęka, tel. 071/315-31-06, 0502/58-46-82 
OPEL CORSAA: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
OPEL CORSA . przekładnia kierownicza. Wałbrzych, tel. 074/
845-32-80, 0608/83-17-13
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki błotni
ków. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL CORSA A, 1983-90 r., 1200 ccm : wszystkie części z 
demontażu. Bolesławiec, tel. 0.606/36-44-93 
OPEL CORSA A, 1986 r . : reflektor lewy, kierunkowskazy, lam
pa prawa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
OPEL CORSA, 1987 r.: szyba tylna, zamek. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
OPEL CORSA, 1988 r., 119 tys. km, 1300 ccm, benzyna : ma
ska silnika • 90 zł, klapa tylna • 100 zł, błotniki - 70 zl/szt., drzwi 
lewej strony • 90 zl, dach (wersja 5-drzwiowa) • 200 zł. chłodni
ca - 80 zl, zawieszenia -100 zl/szt., półosie - 70 zl, lampy • 80 
zl, przednie wzmocnienie • 80 zł, rozrusznik -100 zł, ukł. kie
rowniczy • 70 zł, deska rozdzielcza. Ostrów Wlkp., tel. 062/
733-18-01
OPEL CORSA, 1989 r., 100 ccm: silnik, kpi.., tel. 0501/52-82-90 
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm : drzwi, klapy, zawieszenia i 
inne ż-demontażu. Jawor, tel. 076/870-37-13 
OPEL CORSA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
(5), silnik, zawieszenia. Wrocław, tel. 0605/82-59-78 
OPEL CORSA, 1991 r., 1500 ccm, turbo D : części silnika. Żary, 
tel. 0605/59-03-89
OPEL CORSA A, 1992 r. : szyby, tapicerka do 3-drzwiowego, 
błotniki, ćwiartka, oś, tarcze, zaciski, silnik 1200 ccm, lampy 
tylne, tylne drzwi, konsola z zegarami, tylny zderzak, ukł. wyde
chowy, zamki, inne. Paczków, powiat Nysa, tel. 0603/36-63-27 
OPEL CORSA B, 1993/00 r., 1200 ccm. 1400. benzyna : silnik, 
różne części blacharskie i  mechaniczne. Nysa. tel. 0606/ 
26-63-23
OPEL CORSA B, 1995 r .: rozrusznik, lampy, sprzęgło, głowica, 
szyba przednia, lusterka, kolumny McPhersona, felgi stalowe, 
błotnik, belka tylna, drzwi, ćwiartki przednie. Wrocław, tel. 0503/
57-28-01
OPEL CORSA B, 1995 r.! reflektor prawy, zderzak przedni, drzwi 
lewe, błotniki tylne, klapa tylna, zderzak tylny, przekł. kierowni
cy, rozrusznik, alternator. Wrocław, tel. 071/354-10-43 
OPEL CORSA B, 1995/5 r .: błotnik tylny lewy, kolumny McPher
sona, głowica, maska przednia, szyba przednia, ćwiartka, drzwi, 
komputer, reflektory, lusterka, szyby, felgi stalowe. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
OPEL CORSA, 1997 r .: zderzak. Wrocław, tel. 071/311-76-55 
OPEL CORSA I, II, IV, 1998 r., 16V : blachy, szyby, zawiesze
nie, zderzaki i wiele innych części z demontażu. Dzierżoniów, 
tel. 0608/77-92-49
OPEL CORSA, 1998 r., 1700 ccm, diesel: silnik Isuzu z prze
biegiem 85 tys. km, kpi., skrzynia biegów, - 3.600 zl. Strzelin, 
tel. 071/392-21-10, 0602/24-82-22 
OPEL CORSA B, 1999 r., 1000 ccm, 12V : dach z podsufitką, 
drzwi, belka tylna, szyby, alternator, rozrusznik, głowica i inne. 
Wrocław, tel. 0502/05-56-94
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r . : części z rozbiórki. Trzebni
ca, tel. 071/312-53-41
OPEL FRONTERA, 1996 r.: drzwi prawe, lusterko prawe. Świd
nica. tel. 0604/09-25-86
OPEL KADETT: błotniki, drzwi, tylna część nadwozia, kompu
tery sterów, silnikiem i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: uszkodzony blok silnika, z- 
polską dokumentacją. Boleśławiec, tel..; 0603/79-83-37 .
OPEL KADETT, 86 tys. km, 1300 ccm, benzyna : silnik oclony, 
skrzynia biegów (5). Bolesławiec, tei. 0601/56-04-24 
OPEL KADETT: silnik 2,0 GSi, skrzynia biegów (5), komputer, 
deska digital; drzwi. Bolesławiec, tel, 0604/75-81-96 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik, uszkodzona głowica,
- 800 zł.. Borek Strzeliński, teł. 071/393-05-35
OPEL KADETT, 1300 ccm, benzyna t silnik. Chojnów, tel. 076/
819-60-73, 0606/61-59-57
OPEL KADETT, 1200 ccm: skrzynia biegów (5). Długołęka, tel.- 
071/315-31-06, 0502/58-46-82
OPEL KADETT, benzyna, diesel : kompletny zbiornik paliwa, 
reperaturki błotników, tylne szyby (boczne), uszczelki, nagrzew
nica, instalacja elektryczna, silnik wycieraczek, zbiorniczki pły
nów, podszybie, listwy ozdobne, panel kontrolny (GSi) i inne. 
Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
OPEL KADETT E, D : różne części. Jelenia Góra, .tel. 0609/ 
26-96-78
OPEL KADETT, 1400 ccm, benzyna : silnik, sprowadzony z 
Niemiec, oclony, stan b. dobry, - 850 zl. Jelenia Góra, tel. 0602/ 
29-62-08
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (F-16). Le
gnica, tel. 076/857-57-15, 0603/45-74-42
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OPEL KADETT, 1300 ccm 1600 cćm: silniki, skrzynie biegów i 
inne, oclone, na gwarancji. Legnica, tel. 076/722-95-21 w 
godz. 8-17, 0601/78-25-72
OPEL KADETT, 1300 ccm, benzyna: silnik kompl., uzbrojony, - 
750 zl. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5) F-13, 
- 400 zl. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm : różne części. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT, 130 tys. km, 1200 ccm, OHV: silnik, skrzynia 
biegów, stan b. dobry, półosie, zawieszenie, kpi. foteli, inne. 
Przemków, tel. 076/832-07-75
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik (na części), głowica 
(1300E). Siedlisko, tel. 068/388-34-00 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: głowica, gwarancja szczel
ności, - 500 zł. Wrocław, teł. 0602/17-27-14 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik, zawieszenie, oświe
tlenie, oblachowanie, skrzynia biegów. Wrocław, teł. 0606/ 
40-03-11
OPEL KADETT E KOMBI: belka zawieszenia tylnego -170 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-46-18
OPEL KADETT, benzyna, diesel: wszystkie części. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
OPEL KADETT, 1600 ccm :silnik, - 1.000 zl. Wrocław, tel.
351-10-29
OPEL KADETT, 1800 ccm, benzyna : wszystkie części z roz
biórki, karoseria w całości lub na części • 500 zl, silnik z osprzę
tem - 450 zł, skrzynia biegów (5) FI 6 - 380 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0600/28-79-19
OPEL KADETT D, E, CARAVAN,1980/91 r„ 1300 ccm : różne 
części mchaniczne i blacharskie (zderzaki, drzwi, osprzęt silni
ka, klapa tylna, zbiornik paliwa, zawieszenia, tapicerka). Wro
cław, tel. 0503/79-99-02, 0607/82-75-56 
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, diesel : części silników, 
skrzynie biegów. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: części 
nadwozia, silnik i skrzynia biegów 1.6, półosie z kolumnami 
McPhersona do modelu 1.6 gażnik. Wrocław, tei. 0501/22-24-85 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy: reflekto
ry przednie, maska, drzwi prawe, błotniki, zderzak przedni, chłod
nica. Głuchołazy, teł. 077/439-31 -88 po godz. 20 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel: głowica z kolekto
rem, wtryskami, świecami, klawiatura, stan b. dobry ♦ chłodni
ca, - 200 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-53-96, 0608/45-97-13 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
chłodnica z wentylatorami, siedzenia, szyby boczne i inne czę
ści z demontażu. Henryków, tel. 074/819-30-13 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5), kpi. dokumentacja, - 1.200 zl. Korfantów, woj. opol
skie, tel. 0600/68-84-15
OPEL KADETT KOMBI. 1984 r.. 1300 ccm : szyby boczne, za
wieszenia i inne. Sobótka, tel. 071/390-35-10, 0606/30-67-34 
OPEL KADETT; 1984 r., 1600 ccm. diesel: blok silnika, uszko
dzony, kpl.dokumentacja, -180 zł. Świdnica, tel. 074/853-08-60 
OPEL KADETT, 1985 r. : ścianka przednia, tylna klapa. Bole
sławiec, tel. 075/734-81-02, 0604/75-81-96 
OPEL KADETT, 1985 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel:. silnik, 
z kpi dokumentacją. • 1.300 zł. Krzyżowa, tel. 076/817-29-23 
po godz. 19
OPEL KADETT, 1985 r.. 208 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik ♦ 
wszystkie części, drzwi, szyby, • 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 0501/
72-91-47

rA U T O  - N A P R A W A  
Blacharstwo Pojazdowe
SPAWANIE I  NAPRAWA 

ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH
(lampy, zderzaki, atrapy I Inne)

W -w, u l. O lszty ń sk a  15 
te l. 071/325 41 39. 0-601 72 39 10 7

OPEL KADETT, 1985/91 r .: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatuki błot
ników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : różne części.. 
Oleśnica, tel. 0606/63-17-09
OPEL KADETT, 1986 r . : silnik, mosty, belki, półosie, chłodni
ca, lampy, drzwi, szyby, felgi, zawieszenia, zbiornik paliwa, 
skrzynia biegów (5). Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL KADETT, 1986 r, 1300 ccm,: połówki samochodu -100 
zl/szt., dach • 50 zł, reflektor lewy • 40 zł, drzwi lewe • 100 zl, 
prawe - 70 zł, do modelu 3-drzwiowego, klapa tylna • 100 zł, 
zderzak tylny, lampy tylne, chłodnica. Malczyce, tel. 0603/ 
21-58-17 po godz. 15
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r . : wszystkie części z demonta
żu. Wałbrzych, teł. 074/847-87-87 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 1800 ccm : różne części. Jelenia 
Góra. tel. 0606/88-97-66
OPEL KADETT, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, OHC, 3-drzwio
wy: prawie wszystkie części, nadwozie z prawem rejestracji, 
udokumentowane pochodzenie. Niedźwiedzice, gm. Chojnów, 
tel. 076/818-69-12
OPEL KADETT GSI, 1987 r. : chłodnica oleju z przewodami, 
zawieszenie, wentylator, szyba boczna, szyba prawych drzwi, 
alternator, pasy, amortyzatory tylne, linki, pojemniki, inne. Piła
wa Górna. tel. 074/837-18-22, 0600/28-79-19 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (4), 
konsola, fotele, półoś długa i krótka, belka tylna. Wrocław, tel. 
071/352-41-84
OPEL KADETT, 1987 r.. 1300 ccm, benzyna: silnik kpi., udoku
mentowane pochodzenie lub bez dokumentacji, - 400 zl. Wy
kroty, gm. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-60 ,
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm : silnik, części z rozbiórki. 
Leśna, tel. 075/721-1.7-75, 0609/44-33-28 
OPEL KADETT, 1988 r. : maska, drzwi, chłodnica wody (1.3, 
1.6), lampy przednie i tylne, kierunkowskazy przednie, luster
ka, silnik 1.3E i 1.6D, z dokumentacją. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, benzyna : różne 
części. Brzeg, tel. 0603/50-03-16 po godz. 16 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (4), blacharka, inne. Kalisz,, tel. 062/752-02-02 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna 5-drzwiowy : sil
nik, komputer, elementy blacharki. Kamienica, tel. 0601/
17-44-86
OPEL KADETT, 1988 r . : kolektor, dach, halogeny, kierunkow
skazy, ukł. kierowniczy, serwo, silniczki, skrzynia biegów (4), 
półosie, tapicerka, stacyjka, docisk i inne; (do Kadetta z 1981 
r, 1,2 E) wałek, półosie, zawieszenie, kolektory, nagrzewnica, 
lewe lusterko, silniczki. Kotowice, tel. 071/310-75-84 
OPEL KADETT, 1988 r . : głowica 1,3,1,4,16,1,6i; wałek 1,6i, 
drzwi - 50 zK, klapa - 70 zl., zderzak, rozrusznik, alternator, 
aparat, serwo, lampy, tapicerka welurowa, lusterka, wahacze, 
nagrzewnica, błotniki, licznik, drążek kier., półosie, McPherso- 
ny • 50 zł., miska, inn. Lubań Śląski, tel. 075/722-19-42 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik kompl., uzbro
jony, - 1.450 zl. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: zawieszenie przed
nie • 120 zl, skrzynia biegów (4) - 80 zl, klapa tylna - 120 zl. 
Namysłów, tel. 0777410-49-10, 0602/43-09-41 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, oclony, stan 
dobry, elementy blacharki, skrzynia biegów (5). Strzelin, tel. 071/ 
392-21-85
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r„ 74 tys. km. 1600 ccm, diesel.: 
elementy blacharki, rozrusznik, pompa paliwa i ham., refleklo-
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ry, kierunkowskazy, ukl. kierowniczy, nagrzewnica, tylna klapa, 
alternator, skrzynia biegów (5). Świerzawa, tel. 0606/76-31-85 
O PEL KADETT, 1988 r., 1300 ccip .3-.drzwiówy: drzwi, kłapa i 
lampy tylne, zbiornik paliwa, nagrzewnica, dmuchawa,- siłnifc.. 
wycieraczek, inne, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 0604/64-53-04 
OPEL KADETT, 1988/91 r. 1300,2000 ccm: kanapa tylna (kom
bi), drzwi, klapa tylna, lampy .łezka’ , zderzak tylny, półosie, 
szyby boczne, zbiornik paliwa (1300 ccm), wahacze, przełącz
niki, instalacja, wykładziny, boczki i inne. Wrocław, tel. 0502/
99-42-79
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm : stacyjka, skrzynia biegów - 
350 zł, rozrusznik, kolumna kierownicy, alternator, półosie, sprzę
gło, hak, chłodnica, wałek rozrządu, zderzaki, aparat zapłonu, 
gażnik, lusterka i inne. Bytom Odrzański, tel. 0603/20-27-12 
O PEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm : drzwi, klapy, zawieszenia i 
inne. Jawor, lei. 076/870-37-13
O PEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm : silnik oclony, zawieszenie 
przednie, skrzynię 5-biegową, - 600 zl. Wrocław, tel. 071/
326-04-77
O PEL KADETT, 1989 r., 1800 c cm : silnik kompl., stan idealny, 
oclony, inst. elektryczna, komputer, chłodnica, skrzynia biegów 

' (5), półosie, zawieszenie przednie, sprzęgło. Trzebnica, tel. 071/ 
387-08-05, 0603/43-97-26
O PEL KADETT SEDAN, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk : 
skrzynia biegów, drzwi, zderzaki, lampy, dach I szyberdach, 
zbiornik paliwa, hak, lusterka, rozrusznik, alternator, listwa kie
rownicza, klapa tylna, el. pompa paliwa i inne części. Wrocław, 
tel. 373-87-98, 0606/49-34-97
O PEL KADETT, 1990 r., 92 tys. km, 1300 ccm : gażnik - 50 zl, 
alternator - 50 zl, tłoki ♦ korbowody i pierścienie - 80 zl, roz
rusznik - 40 zł. sprzęgło - 50 zl, samoregulatory zaworów • 10 
zł/szt. i inne. Świebodzice, tel. 074/854-38-58, 0602/75-88-68
0  OPEL KADETT, 1990 r .: silnik. Sprzedaż i skup 

silników, skrzyń biegów i części do aut zachod
nich, możliwa naprawa, • 1.700 zł. feytom Odrzań
ski, tel. 068/388-48-01 84017161

O PEL KADETT I, II, IV, 1990 r., 1 6 V : blachy, szyby, zawiesze
nie, zderzaki i wiele innych części z  demontażu. Dzierżoniów, 
tel. 0608/77-92-49
O PEL KADETT, 1990 r . : zderzak przedni, -150 zł. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
O PEL KADETT, 1990 r . : półosie • 100 zl/szt., tarcza sprzęgła -
50 zl. Legnica, tel. 076/722-75-35
O PEL KADETT, 1990 r„ 1600 ccm, benzyna, 1300, : silnik
kompl., uzbrojony - 750 zl/szt. Malczyce, tel. 071/317-97-81,
0603/79-63-94
O PEL KADETT, 1990 r. : dach, ćwiartki tylne, drzwi, plastiki, 
części mechaniczne, McPhersony, wahacze, sprężyny, listwa 
kierownicy. Oława, tel. 071/303-25-27, 0604/93-92-41 
O PEL KADETT, 1990 r . : silniki 1.3 E, 1.41,1.6i, 1.6s, 1.8s, skrzy
nie biegów, półosie, kolumny McPhersona, klapy, drzwi, szyby, 
komputery 1.4i, 1.6i, tapicerka, lampy, zderzaki, klamki, prze
kaźniki. pompa wspom., ukł. kierowniczy ze wspom., błotniki i 
inne. Prochowice, tel. 076/858-51-95, 0604/79-36-63 
O PEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, benzyna : głowica, 
wałek rozrządu, gażnik, skrzynia biegów (5), chłodnica, aparat 
zapłonowy, docisk sprzęgła i inne. Sułów, tel. 071/384-73-11 
O PEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, : lampy, drzwi, 
błotniki, pokrywa silnika, bagażnika, zawieszenia, skrzynia bie
gów (5) F16 i inne. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
O PEL KADETT GSi, 1991 r., 2000 ccm, 1 6 V : blok silnika, de
ska Digital, ABS, pompa ham., serwo, półoś, kolektor wydecho
wy, wałki rozrządu, pompa paliwa, pokrywa klawiatury, szyber
dach i inne. Jelenia Góra. tel. 075/767-14-55, 0502/36-14-26 
O PEL 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
O PEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, E l : silnik, techn. sprawny, -
6.500 zł. Świdnica, tel. 074/856-82-40 
O PEL KADETT, 1992 r., 1800 ccm, benzyna : silnik. Strzelin, 
tel. 071/392-21-85
OPEL KADETT B, 1996 r . : belka pod chłodnicę, błotnik przedni 
lewy, chłodnica, lampa tylna prawa, nadkole lewe, silnik reflek
tora, reflektor prawy, emblematy, kostki reflektora. Wrocław, tel. 
071/784-59-16
OPEL KADETT, ASCO NA : kolo kompletne, opona z  felgą, - 
150 zl. Krzydlina Mała, tel. 071/389-02-27 
OPEL KADETT, ASTRA, YECTRA : zawieszenie? oblachowa
nie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/ 
79-30-54
OPEL KADETT, CORSA, O MEGA : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, YECTRA, SENATOR, 1990 r . : komputer Bosch 
0260200002, Bosch 0280000301, Bosch 0280001303, Bosch 
026100376, Bosch 02800001120,16133739 WE, 1613979 PD, 
16061100, Bosch 0261200104. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL MANTA, 1980/86 r., 2000 ccm, benzyna : różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0607/12-14-08 
OPEL M ANTA 1985 r., 2000 c cm : drzwi - 50 zł/szt., most tylny 
• 150 zł, wał napędowy -1 00  zl, skrzynia biegów, automatic - 
300 zl, zawieszenie przednie, amortyzatory - 30 zl/szt., konso
la, rozrusznik - 50 zl, alternator - 50 zl, klapa tylna - 30 zł i inne. 
Żary, tel. 068/375-35-64 po godz. 20, 0600/32-48-63 
O PEL OMEGA, 1800 ccm : części mechaniczne i elementy bla
charki. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
O PEL O MEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 0601/
57-13-39
O PEL OMEGA, 2500 ccm, TDS : skrzynia biegów- na części. 
Leszno, tel. 065/529-34-77 w godz. 9-17, 538-03-33 
OPEL O MEGA C  : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL O MEGA A : różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
O PEL O MEGA A : różne części. Opole. tel. 0503/50-17-42 
OPEL O M E G A : zawieszenie, silnik. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15, 0601/79-30-54
OPEL O MEGA B : felgi stalowe 15* ♦ oryginalne kołpaki i opo
ny. Przyłęk. tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
O PEL O M E G A : McPhersony, chłodnica, wentylator, nagrzew
nica w obudowie, lampa tylna prawa, serwo, pompa hamulco
wa. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
OPEL O MEGA B : błotniki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
OPEL O M E G A : drzwi tylne lewe. Wrocław, teł. 0601/72-24-92 
O PEL  O M EGA : silnik, zawieszenie, chłodnica, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kłiamtyzacji, grill, siedzenia, 
tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL OMEGA : silnik kpi. o poj. 2.0, maska, błotnik, lampa, 
skrzynia biegów (5). zawieszenie przednie i tylne, m ost wał, 
ukl. wydechowy nowy, chłodnica, przepływomierz, sprzęgło, 
drzwi, klapa tylna (sedan, kombi), relingi, tarcze hamulcowe i 
inne. Złotoryja, tel. 076/878-79-13 
O PEL O MEGA B, C : reflektory soczewkowe i ksenonowe, kom
presor klimatyzacji, pompa wspomagania. Złotoryja, tel. 076/
878-22-64
O PEL OMEGA. 2000 ccm, 16 V : kpi. głowica, - 600 zł. Żary, tel. 
068/375-94-85
O PEL OMEGA, 1984 r. : maska, reflektory, chłodnica, błotnik 
lewy, drzwi lewe, lampy tylne i inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
O PEL OMEGA, 1984 r., 2Ó00 ccm, wtrysk : skrzynia biegów, 
most tylny, zawieszenie tylne, lusterka boczne, wał napędowy, 
ukł. kierowniczy i inne. Zielona Góra, tel. 0603/20-55-71 
O PEL OMEGA, 1987 r ,  2000 ccm : różne części mechaniczne
1 blacharskie. Zielona Góra, tel. 068/321-21-39
O PEL O MEGA KOMBI, 1988 r., 3000 ccm : różne części z  de
montażu, silnik, skrzynia biegów. Legnica, tel. 0605/14-57-59 
O PEL O MEGA MOMO, 1988-91 r . : kierownica sportowa, czar
na, skórzana, 36 cm *  naba, - 150 zl. Głuchołazy, tel. 077/ 
439-26-11
O PEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm : tarcza + docisk, stan b. 
dobry-150 zł, skrzynia biegów (5), stan b. dobry- 350 zł, klapa 
tylna- 30 z L  szyberdach- 30 zl, rozrusznik- 70 zl, konsola- 30 zł, 
belka tylna- 40 zł, zbiornik paliwa (2,3 T D )-100 zl, termoslat- 
50 zł, głowica- 250 zł, inne. Dzierżoniów, teł.-0608/22-82-60 
O PEL OMEGA, 1988 r., 2400 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, części karoserii, mechaniczne i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26
O PEL O MEGA KOMBI, 1988 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzy- 

' n a ,: różne części z rozbiórki. Opole, tel. 0604/09-68-51 
O PEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel. 0602/ 
68-90-83
O PEL OMEGA A. 1988/89 r., 2000 ccm. w trysk: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia przednie i tylne, błotnik, półosie, błotnik 
przedni prawy, klapa tylna, zderzak tylny, szyby boczne (se
dan, kombi), przełączniki, przekaźniki, plastiki, obudowa filtra 
pow., hak. Wrocław, tel. 071/396-36-33

Wyprzedaż sprzęgieł
. do samochodów osobowych _ 

zachodnich i japońskich
(dociski, tarcze, łożyska), mało popularne, niskie ceny.

Tel. 071/327-41-42 GP003818

OPEL OMEGA KOMBI, 1988/89 r., 2000 ccm : różne części 
mechaniczne i blacharskie, kola, hak, tapicerki, szyby. Zielona 
Góra, tel. 068/321-21-39
OPEL OMEGA 1989 r . : silnik, zawieszenie, chłodnica, skrzy
nia biegów (5), zbiornik paliwa, dach, lampy, fotele, belki, pół
osie, mosty, koła i inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-57 
OPEL OMEGA, 1989 r., 130 tys. km, 2000 ccm. wtrysk benzy
na : silnik, oclony, stan b. dobry. - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 3000 ccm : silnik, skrzynia bie
gów (5) - stan idealny, zawieszenia, elektronika, komputer, ABS, 
most, elementy blacharki, relingi, roleta, podnśniki elektryczne 
szyb, hak oryg., ściągany, szyby, tapicerka, konsola, części 
mechaniczne, wal i inne, tanio. Kamienna Góra, tel. 075/ 
746-24-92, 0604/21-86-49
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, turbo D : szyberdach. blok, 
głowica, tłoki, korbowody, silnik, chłodnica, zawieszenie przed
nie i tylne, drzwi, lampy tylne, zderzak tylny, tapicerka i inne. 
Lubin. tel. 0604/34-85-89
OPEL OMEGA, 1989 r, 2000 ccm : wtryskiwacze, przepływo
mierz, komputer. ABS, alternator, sprzęgło, zegary, pompa pali
wa, zawieszenie tylne do modelu kombi, kpi. wnętrze czarny 
welur, układ kierowniczy, pompa ABS. serwo, plastiki, przełącz
niki, lewarek biegów, piasta lewa i inne. Oleśnica, tel. 071/
314-33-73, 0603/23-45-49
OPEL OMEGA. 1989 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna: silnik 
kpi., w dobrym stanie - 800 zł, zawieszenia, mosty, tapicerki i 
inne części. Wrocław, teł. 071/362-42-25 lub, 0603/22-84-46 
OPEL OMEGA 1989 r., 2000 ccm, benzyna: wszystkie części. 
Wrocław, tel. 071/345-71-06, 0503/14-01-10 
OPEL OMEGA A, 1990 r., 212 tys. km, 2300 ccm, turbo D : blok, 
tłoki, wał z panewkami, pompa wtryskowa, wspomaganie, skrzy
nia biegów, sprzęgło, alternator, rozrusznik, turbina i inne. Kuź
nica Trzcińska, tel. 062/781-53-33, 0602/19-22-50 
OPEL OMEGA. 1990 r.. 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, za
wieszenia, maska, błotniki, lampy, zderzak, klapa tylna, drzwi, 
szyby, przekł. kierownicy, ukł. ABS, zbiornik pafiwa, chłodnica, 
most tylny, wał napędowy, rozrusznik, alternator, listwy 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, teł. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk : wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r . : rozrusznik, tapicerka, drzwi, 
siedzenia tylne, zderzak tylny, słupek środkowy z progami, 
przekł. kierownicza, szybki trójkątne, szyba trapezowa drzwi 
prawych tylnych, wał pędny, felgi stalowe 14’ , siłowniki, póloś, 
piasta, wahacze, linki i inne. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
OPEL OMEGA, 1990 r.. 1800 ccm, benzyna : błotniki przednie, 
lampy tylne, drzwi, zawieszenia, skrzynia biegów (5), silnik,
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chłodnica, zderzaki, pokrywa silnika, bagażnika, wzmocnienie 
przednie i inne. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r .: ćwiartki przednie i tylne, drzwi 
kpi., klapa tylna, zderzaki, lampy, zawieszenia, skrzynia bie
gów, tapicerka, osprzęt silnika i inne, tanio. Jelenia Góra, tel. 
0604/43-27-75
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów au
tom., ukł. kierowniczy, maska, błotniki, lampy, drzwi, wzmoc
nienie przednie, pompa wspom., klapa tylna, błotniki tylne, dach 
ze słupkami i szyberdachem, szyby, przełączniki, chłodnica 
wody i klimatyzacji i inne. Prochowice, tel. 076/856-51-95,0604/
79-36-63
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r . : pokrywa silnika, błotniki, za
wieszenia, sinik 1800 ccm i 2000 ccm, most, tarcze, zaciski, 
fotele, wnętrze, szyby, dach z relingami i szyberdachem, drzwi, 
ćwiartka, koła 15”, 14* 1.6, zamki, chłodnica, inne. Paczków  ̂
powiat Nysa, tel. 0603/36-63-27
OPEL OMEGA, 1992/93 r., 2000 ccm : różne części mecha
niczne i blacharskie, silnik, zawieszenie, drzwi, szyby i inne. 
Wrocław, tel. 0501/41-00-10
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm. benzyna : błotniki 
przednie • 80 zł/szt.. alternator -100 zl. zawieszenie przednie - 
300 zl. półosie - 80 zł/szt., kierownica - 50 zł, skrzynia biegów • 
250 zl, komputery i inne. Strzelin, tel. 0503/05-05-48 
OPEL OMEGA 1993 r., 2000 ccm : drzwi prawe, dach, klapa 
tylna, przekł. kierownicy, ukl. ABS, kola, skrzynia biegów, szy
by, most, komputer, lusterko, ficznik, przpływomierz powietrza. 
Wrocław, tel. 0609/37-27-17
OPEL OMEGA SEDAN, 1993 r., 2600 ccm. DUAL RAM ŝkrzy
nia biegów, wał, most, tylne zawieszenie, felgi aluminiowe 2 
szt., klapa bagażnika (kolor śliwkowy, perłowy), lampy, silnik, 
kolumny przednie, tapicerka, fotele, wiązki elektryczne, prze
łączniki, komputer, listwy, drzwi, inne. Zgorzelec, tel. 075/ 
777-65-55, 0605/64-65-63
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, ukl. kierowniczy, półosie, wał, most, fotele, tapicerki, feł
gi aluminiowe 17* i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, TDS : roleta tylna, 
relingi, drzwi, szyby drzwi tylnych, listwy na drzwi, klamki, zam
ki, błotniki, podszybie, puszka bezpieczników, fotele, chłodni
ce, skrzynia biegów, wzmocnienie zderzaka, rozrusznik, pom
pa wspomagania, lampy przednie, felgi 15’  i inne. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
OPEL OMEGA B, 1997 r., 2500 ccm, benzyna. V 6 : głowica, po 
regeneracji, kompletna, z zaworami, - 2.000 zł. Oleśnica, teł. 
0606/63-17-09
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, CALIBRA, 1988/99 r . : lampy tylne, wahacze, 
halogeny, szkło reflektora, listwy boczne, zbiorniczek wspoma
gania. Wrocław, tel. 071/353-54-13, 0605/10-83-08 
OPEL OMEGA, KADETT. 1987/90 r .: błotniki przednie (lewy i 
prawy), • 60 zl. Wrocław, teł. 0502/51-50-31 
OPEL REKORD, 2300 ccm, diesel: różne części. PudBszki, tel. 
065/573-84-80
OPEL REKORD : drobne* części. Wrocław, tel. 071/322-68-21
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OPEL REKORD : kierunkowskaz przedni prawy, grill. Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
OPEL REKORD : silnik, lampy, ukł. kierowniczy, drzwi, klapa
tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 - ............... -

- OPEL REKORD,' 1977 r., 2000 ccm, benzyna : silnik - 250 zł, 
skrzynia biegów - 200 zl i inne. Szczytna, tel. 074/868-42-36 
OPEL REKORD, 1979 r . : nadwozie bez silnika, zarejestrowa
na do 05.2002 r., felgi aluminiowe, możliwość sprawdzenia, • 
550 zl. Bizeg Dolny, tel. 071/319-97-93 po godz. 18 
OPEL REKORD, 1979 r . : różne części mechaniczne i blachar
skie z demontażu. Wschowa, teł. 0605/74-05-31 
OPEL REKORD KOMBI, 1983 r., 2000 ccm : wszystkie części. 
Wrocław, tel. 071/328-80-37
OPEL REKORD, 1984 r.: silnik 1.8,2.0,2.3, szyby, dach, drzwi, 
kola, felgi, zawieszenie, mosty, belki, zderzaki, błotniki, półosie, 
chłodnica i inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-58 
OPEL REKORD, OMEGA, 1985 r, 2300 ccm, diesel: silnik kpi. 
(sprowadzony z Niemiec, możliwość sprawdzenia lub zamon
towania na miejscu) oraz skrzynia biegów, - 2.500 zl. Wrocław, 
tel. 0606/44-66-83, 0608/48-77-29 
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 : komputer, - 400 zł. Bierutów, woj. 
wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
OPEL SENATOR B, 3000 ccm, 12V : skrzynia biegów (5), sil
nik, stan idealny, komputer, ABS, klimatyzacja, zawieszenia, 
most tylny. Kamienna Góra, tel. 075/746-24-92, 0604/21-86-49 
OPEL SENATOR, 2200 ccm : filtr powietrza, zderzak przedni. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
OPEL SENATOR, 1983 r . : silnik + osprzęt, chłodnica, zbiornik 
paliwa, błotniki, zderzaki, maska silnika, fotele, lampy i inne. 
Wałbrzych-, tel. 074/846-49-57
OPEL SENATOR, 1989 r„ 3000 ccm, 12V: klimatyzacja, drzwi, 
błotnik lewy przedni, dach, szyby, mechanizmy szyb, maska, 
klapa tylna, most, wał, silnik, automatyczna skrzynia biegów, 
kokpit, słupki boczne, przełączniki, uszczelki, plastiki, altema: 
tor, rozrusznik, ABS, wspomaganie i inne. Wrocław, tel. 071/
368-19-33, 0602/74-84-24
OPEL SENATOR, 1990 r .: chłodnica, pompa klimatyzacji, pom
pa wspomagania, pompa ABS-u, alternator, serwo, rozrusznik, 
przekł. kierownicza, skrzynia biegów manualna, silnik 3.01, wał, 
hak, kolektor ssący, koła, wał, komputery, el. reg. lusterka, pom
pa paliwa, rozdzielacz zapłonu. Nowa Ruda, tel. 0607/66-26-84 
OPEL SENATOR, 1991 r . : most tylny, maska silnika, klapa tyl
na, Instalacja elektryczna, serwo, inne. Zielona Góra, tel. 068/
327-13-29, 0603/51-66-34
OPEL TIGRA: zderzak przedni, czerwony + pianka. Prochowi
ce, tel. 0606/64-09-98
OPEL TIGRA, 1400 ccm : drzwi lewe kpi., klapa tylna komplet
na z szybą, zwrotnice, kolumny McPhersona, półosie, drążki, 
wahacze. Smardzów, tel. 071/398-33-51. 314-38-54 
OPEL TIGRA: lampy przednie, pompa wspomagania. Złotory
ja, tel. 076/878-22-64
OPEL VECTRA: stacyjka zapłonowa, ukl. kierów, ze wspoma
ganiem, komputery zapłonu i inne. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-10-37
OPEL YECTRA, 1900 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry - 500 zł. 
Lubań. tel. 075/646-37-31
OPEL VECTRA A : skrzynia biegów (5). drzwi prawe przednie, 
reflektory przednie, halogeny przednie, rozrusznik, alternator, 
pompa wspomagania, klapa tylna sedan, bez szyby, tłumik kpi. 
z katalizatorem, tylna półka z miejscami na głośniki do sedana, 
lewarek do biegów. Polanica Zdrój, tel. 074/869-07-41. 0608/
18-83-59
OPEL VECTRA B : felgi stalowe 15* + oryginalne kołpaki i opo
ny. Przylęk, tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
OPEL VECTRA A : dachem z szyberdachem i podsufitką (se- 
dan), - 600 zl. Trzebnica, tel. 071/387-17-42 
OPEL YECTRA A : półka tylna z zagłówkami (do wersji 5-drzwio- 
wej). Trzebnica, tel. 071/312-32-91 
OPEL YECTRA A : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL VECTRAB: maska przednia. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPEL YECTRA, 1800 ccm : skrzynie biegów, uszkodzony me
chanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 364-43-24 
OPEL VECTRA: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 0605/ 
91-88-41 . Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
OPEL YECTRA A, 1988/9.5 r. 1600 i 2000 ccm: wzmocnienie 
przednie, skrzynia biegów, osprzęt silnika, lampy, tarcze, bętn 
ny z ABS-em, komputer, zawieszenia i Inne. Wrocław, tel. 0503/
79-99-02, 0607/82-75-56
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm : różne cżęśd blacharskie i 
mechaniczne, tapicerka. Głuszyca, tel. 074/845-66-34, 0602/
29-19-48
OPEL VECTRA, 1991 r„ 132 tys: km, 2000 ccm : silnik, skrzy
nia, słupki z progami, elementy wnętrza, rozrusznik alternator, 
szyby, zawieszenie sportowe, wahacze, piasty, tarcze i inne. 
Buszyce, tel. 077/412-83-65, 0606/18-61-99 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna : zawieszenie 
przednie kompletne ♦ kołyska, zawieszenie tylne. Chojnów, tel. 
076/819-17-56, 076/818-70-01
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk: silnik/skrzynia bie
gów (5) z dokumentacją, błotnik tylny (sedan), lampy tylne, ka
talizator (1800 ccm, wtrysk), tarcza sprzęgła, docisk (1400 ccm, 
wtrysk, 1600 ccm, wtrysk), wspomaganie, drzwi tylne, szybki 
trójkątne, próg + słupek, szyberdach, konsola centralny zamek, 
błotnik tylny prawy, drzwi, szyberdach, katalizator, konsola, licz
nik, komputery (1600 ccm, 1800 ccm, 16V, 2000 ccm). Procho
wice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
OPEL VECTRA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk : kpi. silnik, na czę
ści - 400 zl. maska silnika • 90 zł, atrapa • 30 zł. lampa z kierun- - 
kowskazem • 100 zl, błotnik prawy - 80 zł, zawieszenie przed
nie, ukł. kierowniczy, instalacja, komputer, alternator, rozrusz
nik i inne. Racibórz, tel. 0604/81-68-01 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 cćm: dach, drzwi, wahacze, .ko
łyska’  silnika, przekł. kierownicy, pompa wspomagania, kolum
ny McPhersona, koła, zawieszenie tylne, szyby, licznik, nagrze- 
wanica, skrzynia biegów, głowica, alternator, rozrusznik, prze
pływomierz powietrza. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPEL YECTRA, 1991/94 r . : skrzynia biegów F16, silniki 1.6 i 
2.01, półosie, kolumny McPhersona, pompa wspomagania ukła
du kierowniczego, nagrzewnica, zawieszenie przednie, pompa 
hamulcowa, elementy silnika 2.0E, drzwi tylne prawe, błotnik 
prawy tylny, zderzak tylny, podłużnice. Namysłów, tel. 0607/
83-90-46
OPEL VECTRA, 1991/97 r.: części używane. Wrocław, tel. 071/ 
348-42-16
OPEL VECTRA, 1992 r . : zawieszenie przednie, belka pod sil
nik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie lewe, 
lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPEL VECTRA, 1992 r .: zderzaki + nakładki. Kępno, tel. 0600/
35-94-38
OPEL YECTRA SEDAN. 1992 r . : klapa tylna. Nowa Ruda, tel. 
074/872-36-97
OPEL VECTRA. 1992 r. : oś tylna, ukł. hamulcowy - 250 zł. 
drzwi - 200 zl/szt., klapa tylna z szybą • 250 zł i inne. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-24-23, 0607/06-38-95 
OPEL YECTRA A, 1992 r . : nadwozie tylne, wahacze, kolumny 
McPhersona, półosie, zbiornik paliwa, zderzak tylny, klapa tyl
na, rozrusznik, komputer, drzwi lewe i prawe, felgi stalowe. Wro
cław, tel. 0503/57-28-01 ’
OPEL VECTRA, 1992 r. : zbiornik paliwa, półosie, wahacze, 
kolumny McPhersona, sprężyny, zderzak tylny, klapa tylna, kom
puter, felgi stalowe, rozrusznik, belka tylna. Wrocław, tel. 0503/ 
68-45-21
OPEL VECTRA, 1992 r .: silnik o poj. 1.6 benzyna, stan b. do
bry, oclony oraz drzwi i inne. Żary, tel. 0605/59-03-89 
OPEL VECTRA, 1993 r. : maska, reflektor lewy, pompka pali
wa, klapa tylna do hatchbacka, trawers. Opole, tel. 0601/
71-67-25
OPEL YECTRA, 1994 r. : lewa ćwiartka przód, tylna belka z 
ABS, szyberdach, silnik, skrzynia biegów F13, przekładnia kie
rownicza, wspomaganie, pompa paliwa, komputer wtrysku 1.6. 
.ubomierz, tel. 075/783-36-94. 0603/87-91-52 
OPEL VECTRA, 1995 r.. 1600 ccm : reflektor prawy, szyba czo
łowa, elementy plastikowe, tapicerka, błotnik lewy, dach, po
dłużnica lewa, szyba czołowa, chłodnica, skrzynia biegów, drzwi 
f rąwe tylne, reflektor lewy. Namysłów, tel. 0607/83-90-46 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997 r .: roleta bagażnika, prowadni
ce, siatka. Wrocław, tel. 0603/30-61-42 
OPEL YECTRA B. 1998 r.. 2000 ccm, DTi : chłodnica wody,

klimatyzacja, wentylator. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/
43-54-20 '  . . _____-
OPEL VECTRA SEDAN B, 1999 r., 2000 ccn i: drzwi kpi., lam
py, lusterka, zderzaki, ukl. wydechowy, liczniki, elementy tapi
cerki, szyby, atrapa, klapa tylna, skrzynia biegów (5), części 
silnika i inne. Lwówek Śląski, tel. 0603/33-73-96 
OPEL YECTRA B, 1999 r., 2000 ccm: dach z szyberdach, błot
nik tylny, podłużnica przednia, zawieszenie przednie i tylne, 
deska rozdzielcza, koła aluminiowe, napinacze pasów. Złotory
ja, tel. 0608/74-74-65
OPEL VECTRA, ASTRA, 1700 ccm, diesel: silnik kpi. ze skrzy
nią biegów. Leszno, tel. 065/529-34-77 w godz. 9-17, 0607/
65-55-36
OPEL VECTRA, ASTRA, CORSA, 1988/01 r. Omega, Kadett, 
Calibra, Tigra: kompletne boczne cale lusterka, lewe i prawe, 
ręcznie lub elektrycznie sterowane, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
OPEL VECTRA, KADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D : turbina, alternator z pompą wacum, zawieszenie przednie i 
tylne, chłodnica wody i turbiny, rozrusznik, reflektory, kierun
kowskazy, przełączniki świateł, półosie, ukł. kierowniczy, skrzy
nia biegów F16, F13 (5) i inne. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 
0606/47-11-90
OPEL ZAFIRA DTL: reflektory z listwami (bez uchwytów), prze
pływomierz powietrza. Przylęk, tel. 074/817-00-93, 0600/
37-00-06
OPEL ZAFIRA : klapa bagażnika - 800 zł, lekko uszkodzona, 
zderzak tylny, stan idealny - 700 zł, oryginalne. Wrocław, tel. 
071/327-32-33
OPEL ZAFIRA: poduszki powietrzne (komplet), drzwi (lewa stro
na). Wschowa, tel. 0601/59-58-64 
OPEL ZAFIRA, SINTRA od 1998 w. różne części mechaniczne 
i blacharskie. Drezdenko, tel. 095/762-45-34, 0602/18-44-78
0  OPEL KADETT E, CORSA A, B, ASTRA \, II, VEC- 

TRAA, 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 84017421

PEUGEOT. 75 tys. km, 1900 ccm, diesel : silnik, nowy typ, •
2.500 zl. Głogów, tel. 076/831-71-t4, 0602/52-63-66 
PEUGEOT : alternator Valeo po regeneracji (nowe łożyska, re-. 
gulator napięcia, szczotki), gwarancja, możliwa wymiana, • 230 
zł. Wrocław, tel. 071/372-67-19, 0502/03-85-95 
PEUGEOT 104 : drzwi prawe, pompa wodna, paliwowa, aparat 
zapłonowy, tylna szyba, mechanizm wycieraczek z silniczkiem
1 inne. Wrocław, tel. 071/322-94-02
PEUGEOT 104,309,1992 r . : silnik 1.0,1.2,1.6, osprzęt silni
ka, chłodnica, zawieszenie, zbiornik paliwa, dach, koła, drzwi, 
szyby, lampy, felgi, fotele, mosty i inne. Wałbrzych, tel. 074/
846-49-57
PEUGEOT 106, 1996 r. : wzmocnienie przednie, błotnik, zde
rzaki. Siechnice, teł. 071/311-76-55 
PEUGEOT 106,1997 r. 3 i 5-drzwiowy: klapy tylne kompletne z 
szybami, oś tylna, lusterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51,
314-38-54
PEUGEOT 205 : przełącznik świateł - 50 zł, przełącznik spry- 
skiwaczy - 40 zł, lampy tylne - 30 zł/szt., stacyjka - 80 zł, zbior
nik paliwa • 70 zl. Borów, tel. 071/393-31-14 
PEUGEOT 205 GTI : drzwi z elektryką, osprzęt silnika i inne. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-27, 0606/39-13-88 
PEUGEOT 205,1800 ccm,, 1900 diesel: skrzynia biegów, pom
pa oleju, wspomaganie, pompa vacum. środa Śląska, tel. 0601/
87-45-09
PEUGEOT 205 GTI, 1900 ccm : spoiler z otworami na haloge
ny, McPhersony, błotniki, zderzak, chłodnica^tarcze, klocki 
nowe. Wrocław, teł. 0604/87-70-11 
PEUGEOT 205 : maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205, 1986 r., 1900 ccm, diesel silnik (uszkodzony 
wałek rozrządu), skrzynia biegów (5), drzwi - 4 szt., klapa tylna, 
lampy przednie i tylne, osprzęt silnika, lusterka, dodatki. Bole
sławiec, tel. 075/735-18-93
PEUGEOT 205, 1988 r., 110 tys. km. 1800 ccm. diesel: silnik 
kpi. * 850 zł. Modła. tel. 076/817-22-19, 0602/88-08-99 
PEUGEOT 205.1988 r.. 1600 ccm, G T i: pompa paliwa, -100 
zł. Borów, tel. 071/393-31-14
PEUGEOT 205, 1990 r.,- 1116 ccm, benzyna : silnik, sprowa
dzony z Niemiec, oclony, stan b. dobry, - 800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0602/29-62-08
PEUGEOT 205, 1990 r.. 110 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik 
kompl., uzbrojony, - 1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
PEUGEOT 205, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk : maska 
silnika, klapa tylna, tylne drzwi, lusterka, zbiornik paliwa. Wro
cław. tel. 373-87-98. 0606/49-34-97 
PEUGEOT 205. 1992 r., 1100 ccm, benzyna : silnik. Wrocław, 
tel. 0605/82-59-78
PEUGEOT 205, 305 : silnik, chłodnica, zawieszenie, mosty, 
belki, półosie, drzwi, szyby, dach, maski, felgi, fotele, lampy i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
PEUGEOT 205, 405, 605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 206 : drzwi uzbrojone, klamki, zamki, podnośniki do 
szyb, tapicerka • od 30 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-21 -58, 
0601/85-94-23
PEUGEOT 206 : wózki, wahacze, półosie, kolumny McPherso
na, listwa kierownicza, oś tylna kpi. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51, 314-38-54
PEUGEOT 206. lampę tylną lewą. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
PEUGEOT 206 : błotniki, zderzaki, drzwi, próg lewy, lampy tyl
ne, siłhiczki lamp, alternator. Wrocław, tel. 071/344-55-06,0604/ 
50-00-89
PEUGEOT 206, 1998/01 r. : ćwiartka przednia, lewa i prawa, 
sanki pod silnik, skrzynia biegów silnik, szyba boczna, drzwi, 
zawieszenie tylne, koła i inne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, teh 071/
315-40-51
PEUGEOT 305, 19Ó0 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów (5)./ 
Bolesławiec, tel. 0609/53-53-05 
PEUGEOT 305 : części różne. Siedlisko, tel. 068/388-34-00 
PEUGEOT 305, 1982 r., 1548 ccm, diesel: silnik ze skrzynią
4-biegową (monoblok), alum. felgi z oponami, szyba tylna, kom
pletne drzwi, wahacze, układ kierowniczy, klapa bagażnika, 
deska rozdzielcza, głowica, półoś lewa, pasy bezwładnościo
we. Lubin, tel. 076/749-48-52
PEUGEOT 306: lampę tylną prawą. Wrocław, tel. 071/336-70-66 
wewn.187
PEUGEOT 306 : maska, błotniki, lampy, grill, wzmocnienie 
przednie, zderzaki, silniczki lamp. Wrocław, tel. 071/344-55-06, 
0604/50-00-89
PEUGEOT 306,1994 r . : skrzynia biegów, • 800 zł. Polkowice, 
tel. 0607/27-68-73
PEUGEOT 306,1996 r.: zderzaki, wzmocnienie przednie, błot
nik. Siechnice, tel. 0602/88-49-71 
PEUGEOT 306,1998 r . : klapa tylna z szybą, kpi., lampy tylne. 
Przylęk, tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
PEUGEOT 306 KOMBI. 1999 r . : klapa tylna kompletna z szy
bą, wózek, wahacze, półosie, kolumny McPhersona, listwa kie
rownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
PEUGEOT 309, 1988 r., 110 tys. km, 1800 ccm. diesel: silnik 
kpi. - 850 zł. Modła. tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel. 0606/
34-99-77.
PEUGEOT 309,1988/92 r . : elementy silnika, skrzynia biegów, 
drzwi, lampy, błotniki, koła, szyby, plastiki, zawieszenia i inne. 
Wrocław, tel. 0602/24-91-27
PEUGEOT 309,1989 r.: szyba tylna (do klapy z 8 otworami), z 
uszczelką, - 400 zł. Leszno, tel. 0607/28-54-79 
PEUGEOT 309,1992 r., 1900 ccm, diesel: głowica na części, 
wałek rozrządu, pokrywa zaworów, wtryskiwacze, kolektor wy-
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dechowy, pompa wtryskowa, pompa wspomagania. Lwówek 
Śląski, tel. 0603/74-73-17
PEUGEOT 405 : belka tyłna, • 1.000 zl. Głogów, tel. 076/
831-71-14
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 0603/
77-24-00
PEUGEOT 405 : zderzak przedni - 130 zł. Oława, tel. 0503/
77-11-60, 0503/39-51-56
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tylna 
(kombi). Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405 : maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, zde
rzak. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405, 1988 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik 
kpi, - 850 zł. Modła, tel. 076/817-22-19, 0602/88-08-99 
PEUGEOT 405 SRI, 1991 r., 1900 ccm: klapa tylna, zawiesze
nie przednie, zaciski, amortyzatory, sprężyny, tarcze hamulco
we. pompa paliwa, pompa hamulcowa, serwo, siedzenia, do
cisk sprzęgła, głowica, rozrusznik i inne. Kobierzyce, tel. 071/
311-19-04, 0604/92-36-27
PEUGEOT 405,406,1800 ccm, wtrysk : różne części blachar
skie i mechaniczne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
O  PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, części nowe • oryginal
ne, szybko, fachowo, tanio. Chocianów, tel. 0761 
818-41-07,0601/73-24-08 84017411

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 silnika. Wrocław, tel. 0607/15-26-42 
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 COUPE, : maska, nowa, oryginalna, • 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-76-25
PEUGEOT 406 : błotniki, zderzaki, maska, atrapa, lampy, lu
sterka, wzmocnienie przednie, silniczki, klamki drzwi, wentyla
tory. Wrocław, tel. 071/344-55-06. 0604/50-00-89

PEUGEOT!
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP • SPRZEDAŻ

PW "G.M. CAR", 55-011 Siechnice 
k. Wrocławia! ul. Opolska 21,

I tel.071/311-59-42,071/311-54-13,0-604607719. |

PEUGEOT 406,1996 r., 1800 ccm, 16V : zegary .Sagem*, ra
dio oryginalne z wyświetlaczem, zagłówki tylne, zegarek elek
troniczny. Lubin, tel. 0602/57-73-31 
PEUGEOT 406,1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, benzyna. 16V: 
silnik w całości lub na części, ABS, skrzynia biegów (5), drzwi 
prawe, tylna maska, immobilizer z zamkami, zawieszenia, układ 
wydechowy, zderzak przedni i inne. Legnica, tel. 0608/85-69-23 
PEUGEOT 406,1998 r.: zbiornik paliwa, plastikowy. Środa Ślą
ska, tel. 071/795-14-42
PEUGEOT 406 KOMBI. 1998 r.. 2000 ccm. 16V: tylne ćwiartki, 
elementy zawieszeń, lampy tylne, elementy silnika, komputer, 
drzwi, koła, plastiki i inne. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 ; 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1999 r.. 2000 ccm. HOI: błotniki, drzwi, 
zawieszenie, układ kierowniczy, elementy klimatyzacji, skrzy
nia biegów (5), półosie, silnik, ABS, podłużnice, elementy tapi
cerki, dach, zderzaki i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
PEUGEOT 505,1982 r.: drzwi z szybami, maska tylna, szyber
dach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 605 SRI: komputer. Wałbrzych, tel. 074/849-50-30 
PEUGEOT 605, 3000 ccm, benzyna : części silnika. Wrocław, 
tel. 0608/37-92-48
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm : różne części. Lwówek Ślą
ski. tel. 0604/48-29-80
PEUGEOT 605, 1991 r. : zamki, prowadnice, klamki, szyby, 
uszczelki drzwi, piasty, wahacze, rozrusznik, alternator, zbior
nik spryskiwacza, wody, siłowniki do maski. Jelenia Góra, tel. 
0607/35-70-73
PEUGEOT 605 SR, DT, 1992 r . : silnik na części,'głowica, wał, 
tłoki, pompy i inne. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-11-72,0602/
15-87-96
PEUGEOT 806 : fotele przednie (2 szt.), tapicerka kompletna., 
teł. 074/845-33-82
PEUGEOT 806 : zderzaki, błotniki, drzwi, klapy. Wrocław, teł. 
0601/95-16-78
PEUGEOT 806,2000 r .: dach, komplet drzwi, zawieszenia, bok 
lewy i inne propozycje. Ostrów Wlkp., tel. 0608/65-56-45 
PEUGEOT BOXER Citroen Jumper, Fiat Ducato: przednie za
wieszenie, tylna belka, resory, błotniki, nagrzewnica, drzwi bocz
ne, tylne i przednie, wzmocnienie przednie, chłodnica, skrzynia 
biegów. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00, 0607/15-05-84 
PEUGEOT BOXER, diesel: głowice, duży wybór, 15 szt., z za
worami, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/324-81-08 do godz. 18,0601/
70-22-78 po godz. 7
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 2500 ccm. turbo D : skrzynia bie
gów, tłoki, turbo, wał korbowy, popychacze, wałek rozrządu, 
mechanizm zmiany biegów, inne. Dzierżoniów, tel. 0603/
70-78-40, 074/832-31-86 do godz. 16 
PEUGEOT BOXER, 1995 r.. 2500 ccm, diesel: silnik na części. 
Leszno, tel. 065/529-34-77 w godz. 9-17, 538-03-33 
PEUGEOT BOXER. 1995 r., 2500 ccm : skrzynia biegów. Mi
licz, tel. 071/384-21-27
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 110 tys. km, 2500 ccm, TDI : silnik 
na części, bez głowicy. Świdnica, tel. 074/850-12-49 
PEUGEOT BOXER MAXI, 1998 r.: drzwi tylne * zawiasy. Wscho
wa, tel. 0605/74-05-31
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PEUGEOT J5, 2500 ccm, diesel: tarcza sprzęgła ♦ docisk, • 
250 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-62-68, 0503/02-34-91 
PEUGEOT J 5 ,1986 r .: silnik 2.5 D i 2.0 i w całości lub na czę
ści. Opole. tel. 0602/13-84-47
PEUGEOT J5. 1987 r.. 2000 ccm, benzyna : części silnika ♦ 
osprzęt, resory, siedzenia przednie, przekł. kierów., kolumna 
kieroW., deska rozdzielcza i inne. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
PEUGEOT J 5 ,1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., zawiesze
nia, chłodnica i inne. Gromadka, tel. 0600/35-98-92, 0604/
78-33-32, woj. legnickie
PEUGEOT J 5 ,1990 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia biegów •
1.500 zł, części silnika, mechaniczne, blacharskie, elektrycz
ne, inne. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
PEUGEOT J5 ,1992 r., 2500 ccm, diesel: różne części blachar
skie i inne. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT J 9 ,1986 r . : silnik 2.5 D i 2.0 i w całości lub na czę
ści. Opole, tel. 0602/13-84-47
POLONEZ, 1500 ccm : chłodnica z wentylatorem -110 zł, zde
rzak przedni - 70 zl, zderzak tylny wąski - 70 zl, fotele przednie 
• 180 zł, kanapa -140 zl. Bolesławiec, teł. 0601/30-24-81 
POLONEZ : silnik, po remoncie, z montażem - 850 zł, skrzynia 
biegów.(5). z montażem - 400 zł, most napędowy, z montażem 
- 300 zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
POLONEZ : koła kpi. • 200 zł. Domaszków, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0502/60-89-54
POLONEZ : skrzynia biegów (4) - 80 zł. Kalisz, tel. 062/ 
761-95-15
POLONEZ : drzwi (4 szt.), klapa tylna, zderzak tylny, deska

rozdz., kolumna kierownicy, lampy, pasy bezp, - 10.000 zł. Na- 
slawice, gm. Sobótka, tel. 071/316-22-49 
POLONEZ : drzwi uzbrojone, amortyzatory, podsufitka, sprzę
gło, aparat zapłonu, zderzak przedni, maska, silnik, skrzynia- 
biegów (5) i inne. Oleśnica, teł. 07-1/315-40-51 
POLONEZ: silnik • 450 zł, skrzynia biegów (4) - 80 zł, skrzynia 
biegów (5) - 200 zł, szyba - 70 zl, alternator - 50 zl, rozrusznik - 
50 zl, koła, drzwi, nadwozie - 200 zl. Trzebnica, tel. 071/
312-33-54, 090/34-14-92
POLONEZ : atrapę z halogenami, lampę tylną wzmocnienie 
przednie. Wrocław, tel. 071/336-70-66 wewn.187 
POLONEZ: skrzynia biegów (5), przekładnia kierownicza i inne 
części. Wrocław, tel. 071/373-08-86 
POLONEZ: silnik 1500 oraz skrzynia biegów (5), -190 zi. Wro
cław, tel. 0608/16-52-81
POLONEZ: rozrusznik - 50 zł, chłodnica • 50 zł, koła z oponami 
- 40 zł, serwo - 30 zl, felgi - 10 zł, inne. Wrocław, tel. 0502/
87-41-67
POLONEZ: tylne szczęki hamulcowe, kpi., nowe, nowy wahacz 
dolny, prawy i lewy, nowy wspornik drążka kierowniczego - 3 
szt., cewka wysokiego napięcia (wtrysk), metalowo-gumowe 
tuleje wahacza, nowe. Wrocław, tel. 789-69-44 po godz.20,0604/
66-21-85
POLONEZ : szyby, stacyjka, nagrzewnica, wał pędny, docisk, 
tarcza sprzęgła, sprężyny - 40 zl/szt., tłumik -10 zł, kierownica
• 20 zl, silnik, stan dobry - 250 zl, dokumentacja, skrzynia bie
gów (4) • 70 zł, różne plastiki, drobne części, zegary - 20 zł i 60 
zł. Wrocław, tel. 0502/96-98-96
POLONEZ : różne części. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
POLONEZ GLE, 1986 r., 82 tys. km : silnik, stan b. dobry, z 
dokumentacją, do sprawdzenia w samochodzie, skrzynia bie-. 
gów (5), stan idealny - 300 zl, fotele, welurowe obicie, rozkłada
ne -100 zl, hak - 50 zł, inne części. Ruszów, tel. 075/771-43-84 
POLONEZ, 1986 r.,: skrzynia biegów (4) • 160 zł, pokrywa ba
gażnika z szybą ogrzewaną i gumowym spoileręm -100 zł, zde
rzak tylny • 30 zl, lampa tylna prawa - 20 zł, siedzenia tylne 
(czarny zamsz) • 30 zl^kolumna kierownicy - 60 zł, kierownica • 
15 zł. Świebodzice, tel. 074/854-35-75 
POLONEZ, 1986 r .: most (kwadratowy), stan b. dobry • 170 zł. 
skrzynia biegów (4) ukośna -120 zł, konsola • 50 zl, resory - 25 
zl/szt., stacyjka - 30 zl/szt. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/
16-25-78
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm : skrzynia biegów 141, nowa, • 
200 zł. Janowice Wielkie, tel. 075/751*50-04 
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm : silnik w b. dobrym stanie • 420 
zl, skrzynia biegów (5) - 300 zl, zawieszenie, blacharka, szyby 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/855-77-75 po godz.18,0603/43-68-28 
POLONEZ, 1988 r .: silnik 6.000 km, drzwi, szyby, błotniki, kla
py, siedzenia, most, wal, resory, chłodnica, nagrzewnica, alter
nator, docisk * tarcza, pompa wody, zaciski, piasty, wahacze, 
zbiornik paliwa, linki, tłumiki, inne. Wrocław, tel. 071/338-41 -36 
POLONEZ, 1989 r. : silnik z możliwością sprawdzenia, skrzy
nia biegów (5), mosty, wał i inne. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
POLONEZ, 1990 r . : drzwi, pokrywa silnika, klapa tylna, most 
tylny, kpi. ciemnych szyb, felgi aluminiowe, skrzynia biegów (5), 
rozrusznik, gaźnik, moduł. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
POLONEZ, 1990 r . : szyba przednia • 100 zl, (montaż) zderzak 
przedni - 80 zł, atrapa z lampami • 100 zł, gażnik • 60 zl, roz
rusznik - 60 zł, alternator - 60 zl, chłodnica - 60 zl, nagrzewnica
• 60 zl, aparat - 60 zl. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
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. 071/372-40-86 w godz. 9-17
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r . : różne części z rozbiórki. Brzeg 
Dolny, tel. 0602/30-32-26
POLONEZ CARO, 1400 ccm : silnik, skrzynia biegów, rozrusz
nik, most, klapa tylna, lampy tylne, komputer i inne. Bolków, tel. 
0604/31-96-65
POLONEZ CARO : osprzęt silnika, elementy nadwozia. Lubin, 
tel. 076/841-86-05, 0604/19-87-40 
POLONEZ CARO : wal korbowy • 120 zł, chłodnica, nagrzewni
ca, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tylne • 
20 zl/szt., miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zł i inne. 
Mrozów, tel. 0608/02-08-81, woj. wrocławskie 
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzakowa). 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO : klapa tylna, most, inne. Opole, tel. 0600/ 
64-66-14
POLONEZ CARO : mechanizm hydroregulacyjny, nagrzewni
ca, zderzak tylny kpi., licznik, maskownica, deska rozdzielcza i 
inne części. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
POLONEZ CARO : zderzak tylny, uszczelka, rozrusznik - 50 zl, 
cewki elektroniczne, filtr powietrza, reflektory. 2 szt. lewy i pra
wy, wycieraczki (silnik * mechanizm), inne. Wrocław, tel. 0502/ 
91-54-10
POLONEZ CARO : błotnik przedni lewy - 50 zi. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
POLONEZ CARO GLI: moduł, sonda, komputer, silniczek kro
kowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, maska, zde
rzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, progi, drzwi, 
katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzynia biegów (5), 
rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. Wrocław, tel. 0603/
85-13-62 .
POLONEZ CARO, 24 tys. km, 1400 ccm, Rover: nadwozie, 
głowica, tłoki, tuleje, wal, wtryski, przepustnica, alternator, kom
puter, sonda, most, chłodnica, pompa paliwa, zbiornik, wydech, 
skrzynia biegów, filtr powietrza, akumulator, sprzęgło, zestaw 
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), póloś 
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 PLUS : zestaw zapłonowy do GSi, stacyjka + 
Immobilizer + komputer, przeróbka deski rozdzielczej -1.000 
zł. Wrocław, tel. 0609/39-58-04
POLONEZ CARO : tył karoserii i inne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
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 (kom
pletny) - 300 zł, sprzęgło (kompletne) -100 zł, bezpłatny mon
taż, gwarancja. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm : tylny zderzak - 80 zł, 
tytne światła • 80 zł. Legnica, tel. 076/854-07-52 
POLONEZ CARO, 1994 r , : pompa hamulcowa, zbiornik, ser- 
wO, rozrusznik, aparat zapłonowy, moduł, cewka, resory, wal 
pędny, przednie zawieszenie, tylna szyba, uszczelki, wentyla
tor chłodnicy, poprzeczka zawieszenia silnika, itp. Mirków, tel. 
071/315-11-28
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 
i inne. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1800 ccm : głowica, tłoki, pompa 
wody, pompa oleju, rozruszńik. sprzęgło, alternator, skrzynia 
biegów (5}, wał pędny, półoś napędowa, obudowa mostu, ukł. 
kierowniczy, zawieszenia przednie i tylne, chłodnica, drzwi, koło 
prawe. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
POLONEZ CARO, 1995 r . : szyba tylna, cała, z uszczelką • 50 
zt. Kłodzko, tel. 0601/50-32-59
POLONEZ CARO. 1995 r. : lampy przednie i tylne, drabinka,

błotniki, zderzak i inne. Świdnica, teł. 0603/65-80-95 
POLONEZ CARO, 1995Ę  52 tys. km, 1500 ccm: drzwi, maski, 
szyby, silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, inst. gazowa, wal, 
fotele kubełkowe. Wrocław, tel. 0609/27-57-74 
POLONEZ CARO, 1996 r.: tapicerka kpi. (fioletowa). Lubin, tel. 
0603/18-21-57
POLONEZ CARO, 1996 r., 1400 ccm : klapa tylna, zderzak tyl
ny, lampy tylne, dużo części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/
44-33-17 '
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km : nadwozie, drzwi, ma
ska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, chłodnica, 
nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, wspoma
ganie, skrzynia biegów, most, póloś, hak, resory, zbiornik, pom
pa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni biegów, tapicerki, ~ 
podsufitka i inne. WrocłaW, tef 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ CARO, 1998 r.: drzwi, maskPampy, chłodnica, roz
rusznik, alternator, fotele, koła z oponami, kolumna kierownicy, 
przekl. kierownicy, tylpy most, skrzynia biegów, szyby, lusterka, 
błotniki i inne. Wrocław, tel. 0602/21-31-94, 0603/13-93-13 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r .: blacharka przodu, drzwi, lam
py, zderzaki, klapa bagażnika, blenda, spoiler, skrzynia biegów 
(5), halogeny, reflektory. Wrocław, tel. 325-31-08 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.: różne części z rozbiórki. Brzeg 
Dolny, tel. 0602/30-32-26
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r., 12 tys. km, 1600 ccm. G S i: 
skrzynia biegów - 400 zi. silnik (w całości lub na części) i inne. 
Legnica, tel. 0609/64-02-26
POLONEZ CARO PLUS, 2000 r., 11 tyś. km. 1600 ccm, GLI: 
most Lucas - 500 zł, skrzynia biegów (5) • 400 zl, koła - 400 zł, 
drzwi (4szt.) • 550 zł, silnik - 800 zł, wspomaganie - 150 zł, 
chłodnica -150 zł, fotele • 200 zl, szyba -100 zl, zawieszenie 
przednie • 200 zł, wał pędny -100 zl i inne. Legnica, tel. 0609/
64-02-26 - ■ •>
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r . : zderzak tytny (lakierowany), 
klapa tylna (nowa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
O  POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 1992/9? r. : 

wszystkie drzwi, maski, klapy, drabinka z atrapą, 
błotniki, lampy, różne części silnika (z 1999 r.), 
głowice, alternator, rozrusznik, wspomaganie, 
szyby, uszczelki szyb, zawieszenia, konsola, licz
nik, półka, skrzynia biegów, fotele (wąskie), felgi 
chłodnice, zderzaki. Nówa Sól, tel. 068/388-74-59, 
0603/59-06-62 84001311

POLONEZ TRUCK : drzwi, maski, klapy, szyby, fotele, kierow
nica, mosty, dach, kola, lampy, skrzynia biegów. Dzierżoniów, 
tel. 0604/39-03-23
POLONEZ TRUCK : drzwi, maski, klapy, burty, nadbudówki, 
fotele, mosty, dach, skrzynie biegów, koła, lampy, kratownice, 
tapicerki, ćwiartki, liczniki oraz mosty. Dzierżoniów, tel. 0604/
44-07-09-
POLONEZ TRUCK : po remoncie kapitalnym silnika, bez prze
biegu - 1.300 zł, skrzynia (5) • 350 zł, wał pędny -130 zl, lustra 
boczne - 35 zł/szt., kola • 40 zł/szt., bezpł. montaż. Wrocław, 
tel. 0605/82-49-57
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel : most, półosie długie, 
wal napędowy, lusterka, resory, chłodnica, alternator, listwy 
drzwiowe, hak, lusterka, owiewki drzwiowe, lotka na maskę,-in- 
stalacja elektryczna, dolne zabudowy 2 m, skrzynia biegów (5). 
sprzęgło, rozrusznik, opony, wspomaganie nowe - 800 zl, silnik 
z dokumentacją nowe felgi, burty, alumniniowe 2.5 m, Wrocław, 
tel. 071/372-40-86 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 : wał, resory. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
POLONEZ TRUCK: resory 7-piórowe, skrzynia biegów (5), za
wieszenie przednie, kolumna kierownicy, wał napędowy, osło
ny plastikowe skrzyni ładunkowej, błotniki, fotel prawy, dywani
ki, układ wydechowy i inne. Wrocław, tel. 0501/52-06-10 
POLONEZ TRUCK 2000 (.: prawa burta aluminiowa dł. 2.5 m 
oraz tylna * obudowy Roy+, kpi. ścianka tylna, nadbudówka
2.5 m - 300 zł. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
POLONEZ TRUCK. 1997 r., 96 tys. km: różne części z rozbiór
ki. Brzeg Dolny, tel. 0602/30-32-26 
POLONEZ TRUCK, 1997/98 r .: most tylny, nowy i używany, na 
gwarancji, półosie długie i krótkie, skrzynia biegów (5), siedze
nia, deska rozdz., wspomaganie, przekł. kierownicy, zawiesze
nie przednie, bębny nowe i używane, fotele, skrzynia lad. o dl.
2 m. Wrocław, tel. 0600/85-25-96 
POLONEZ TRUCK. 1998/99 r., 42 tys. km, 1600 ccm, GU : sil
nik, udokumentowane pochodzenie, wspomaganie, most tylny, 
półosie, skrzynia biegów (5), komputer, fotele, chłodnica. Wro
cław, tel. 0600/85-25-96
POLONEZ TRUCK PLUS, 1999 r. : różne części z rozbiórki. 
Brzeg Dolny. tel. 0602/30-32-26 
POLONEZ TRUCK-PLOS, 1999 r„ 1900 ccm, diesel : most - 
-700 zł, koła 5 szt. - 500 zl, drzwi - 400 zl, skrzynia biegów - 600 
zł, wał pędny*- 150 zł,-wspomaganie - 550 zł, fotel - 150 zl, 
alternator - 250 zl, rozrusznik - 200 zł, części blacharki i inne. 
Legnica, tel. 0609/64-02-26
POLONEZ TRUCK, CARO, 1995 r. : drabinka pod zderzak, 
chłodnica szeroka, rozrusznik, alternator, zegary, głowica, lu
sterka, szyby, grill do wersji Pius. Wrocław, teł. 071/339-24-34, 
0503/66-14-41
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 : najazd kpi. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
PONTIAC FIERO, 3100 ccm: zderzaki, błotniki, poszycia drzwi, 
lampy, listwy, maska przednia, klapa tylna, koła, próg, wzmoc
nienia i wiele innych części. Wrocław, tel. 0502/97-90-26 
PONTIAC FIREBIRD : różne części... tel. 074/855-37-06 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r . : tylne fotele, zawieszenie, 
belka tylna, silnikvkompietna dokumentacja, klimatyzacja i inne. 
Wrocław, tel. 0603/13-93-13
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r .: silnik, automatyczna skrzy
nia. Gorzów Wlkp., tel. 0602/82-43-26, 095/722-94-56 
PONTIAC TRANS SPORT. 1994 r., 2300 ccm. benzyna: zawie
szenia, drzwi, lampy, błotnik, szyby i inne. Gromadka, tel. 0600/
35-98-92, 0604/78-33-32
PORSCHE 911 CARRERA, 1989 r., 3600 ćcm : skrzynia bie
gów, rozrusznik, wal napędowy, lusterko prawe, zawieszenie 
przednie lewe, półosie, elementy silnika, szyba tylna, drzwi pra
we, zawieszenie tylne lewe, napęd przedni. Namysłów, tel. 0604/
13-37-05
PORSCHE 924 : różne części. Wrocław, teł. 0604/35-87-80, 
0608/65-67-39
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 
O  PROWADZĘ SPRZEDAŻ CZĘŚCI do różnych aut. 

Legnica, tel. 0609/26-20-53 i Niemcy, 00491
17-74-72-57-33 84017561

PRZYCZEPA ład. 4.5 t: 2 tłoczyska i hak. Legnica, tel. 076/
818-97-88
PRZYCZEPA: siłowniki kipra, 2 szt., do przyczepy o ład. 4.51 • 
100 zł/szt. Sobótka, tel. 071/390-33-43, 0603/09-99-32 
PRZYCZEPA: felgi 20', wypukłe, 6-otworowe, nowe, 4 szt., cena 
50% ceny detalicznej. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/ 
387-01-40 rano lub wieczorem
PRZYCZEPA HL-80-11 : piasty kół, 3 szt., 250 zl/szt. Tworzyja- 
nów 27, teł. 074/850-44-89
PRZYCZEPA D 50, D 80 : nowe osie i piasty. Wrocław, tel.
355-31-12, 0605/07-77-88
PRZYCZEPA ROLNICZA: 2 osie kompletne z bębnami, 3.5 tony, 
stan bardzo dobry, • 550 zł. Leszno, tel. 065/526-31-44 
RENAULT : alternator Valeo po regeneracji (nowe łożyska, re
gulator napięcia, szczotki), gwarancja, możliwa wymiana, • 230 
zł. Wrocław, teł. 071/372-67-19, 0502/03-85-95 
RENAULT 11: drzwi, pompa hamulcowa, serwo, konsola, dach, 
fotel, kanapa, alternator, mechanizm wycieraczki, stacyjka, lin
ka ssania i hamulca ręcznego, koło kompl. 13x155 - 2 szt., inne. 
Chojnów, tel. 076/818-66-28, 0606/93-38-79 
RENAULT 11, 1100 ccm 2-drzwlowy: części blacharskie, me
chaniczne. silnik, skrzynia .biegów (4), nowe sprzęgło komplet
ne. Wrocław, tel. 071/345-14-23
RENAULT 11, 1983/88 r, 1400 ccm : gaźnik, obudowa filtra 
pow., alternator, pompa hamulcowa i wodna, głowica,-moduły, 
aparat zapłonowy, instalacja elektryczna, szyby, lampy, drzwi, 
klapa tylna, halogeny, linki, plastiki, kolumna kierownicza, sta
cyjka., skrzynia biegów (5) na części deska rozdzielcza i inne. 
Niechlów, tel. 065/543-56-45, 0605/12-71-19 
RENAULT 11,1984 r . : chłodnica, nowa -150 zł. Wrocław, tel. 
071/363-46-18
RENAULT 11, 1987 r., 1600 ccm, diesel: wszystkie części z 
demontażu, silnik (diesel), w b. dobrym stanie, skrzynia biegów 
(5) i inne. Wrocław, tel. 0504/93-81-30
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RENAULT 14: drzwi, klapa tylna z ogrzewaną szybą, felgi alu
miniowe z oponami. Wrocław, tel. 0501/40-31 -54 
RENAULT 19,1700 ccm, benzyna : komputer, rozrusznik. Bie
rutów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
RENAULT 19 : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
RENAULT 19 : maski, zderzaki, klapa bagażnika, szyby tylne, re
flektory i tylne lampy. Lubin, tel. 0502/634)2-35 
RENAULT 19,1900 ccm, turbo D : silnik, w całośa lub na częśd. 
Niechlów tel. 065/543-56-45, 0605/12-71-19 
RENAULT 19 : różne częśd. Oleśnica, teł. 071/315-40-51 
RENAULT 19,1800 ccm, benzyna: wzmocnienie przednie, ścian
ka tylna, sinik, skrzynia biegów, docisk sprzęgła, tarcza, półosie, 
nagrzewnica, oś tylna, drzwi, progi, konsola, pokrywa bagażnika, 
lawa pod sinik, wahacze. Prochowice, teł. 076/858-47-61, 0605/ 
43-54-20
RENAULT 19, 1700 ccm : komputery HOM 7700 731802, HOM 
7700 731801, alternator, rozrusznik, skrzynia biegów (5), silniki i 
inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
RENAULT 19 : ćwiartki, drzwi, klapa tylna, alternator, rozrusznik, 
półosie, licznik, zwrotnice, dmuchawa, nagrzewnica, chłodnica, 
fotele, silnik, skrzynia biegów, komputer, zbiornik paliwa i inne. 
Wrocław, teł. 071/354-36-81, 0604/36-89-38 
RENAULT 19 : drzwi, błotniki tylne, ścianka tylna, klapa tylna, lam
py tylne, zderzak tylny. Wrocław, teł. 071/354-10-43 
RENAULT 19 : lampy tytne. Wrodaw, tel. 071/341-5247 
RENAULT 19 : głowice, duży wybór, szczelne, spłanowane, z za
worami. - 600 zi. Wtocław, teł. 071/324-81-08 do godz. 18, 0601/
70-22-78 po godz. 7
RENAULT 19: maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, kierun
kowskazy. Wrodaw, teł. 0603/66-97-27 .
RENAULT 19 .1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmuchawa, 
licznik, konsola i inne drobne częśd. Złotoryja, teł. 076/878-37-54. 
0604/53-18-57
RENAULT 19,1988-95 r.: zderzak tylny -100 zi, obudowa lusterka 
- 60 zł. Wschowa, tel. 0606/38-04-84 
RENAULT 19 ,1990 r., 1700 ccm : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenia, dach do 5-drzwiowego, klapa, plastiki, inne. Kaisz, tel. 062/
752-02-02
RENAULT 1 9 ,1991 r., 1800 ccm. 16V: klapa tylna kpi. ze spoie- 
rem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tyłne, serwo, 
pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, zbiornik spryskiwa- 
cza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłodnica (1.7), podsufitka, 
podnośniki szyb (elektryczne). Wrodaw, teł. 0501/81-36-18 
RB1AULT1 9 ,1991 r., 1700 dcm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów, rozrusznik, ukł. kierowniczy, lampy przednie i tylne, zderzak, 
zawieszenie, opony zimowe, maska silnika, klapa bagażnika, kpi. 
drzwi i inne. Jelenia Góra, teł. 075/755-85-62 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna: różne częśd z demon
tażu. Legnica, teł. 0607/37-5647
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów 
na częśd, zawieszenie tylne, zawieszenie przednie, drzwi, klapa 
tylna, szyby, szyberdach, zderzak i lampy tylne, felgi stalowe, sie
dzenia, tapicerka, deska rozdz., prawa ćwiartka i inne. Radbórz, 
teł. 0604/81-68-01
RENAULT 1 9 ,1991 r., 1800 ccm, 16V czarny, 3-drzwiowy: ele
menty blacharki (ocynkowaną), elektryka, tapicerka, szyby, reflek
tor prawy, migacze, zwrotoice, zadski, fełgi aluminiowe 15-calowe. 
Wrodaw, teł. 071/781-37-35 po godz. 17 
RENAULT 1 9 ,1991 r., 1700 ccm, benzyna : silnik, drzwi, zawie
szenia, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0608/29-29-63 
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 1900: sinik, skrzy- 
na biegów (5). Żary, lei. 068/374-69-19 
RENAULT 1 9 ,1992 r., 1721 ccm, E l : silnik oclony, zawieszenie,' 
półosie napędowe, amortyzatory, skrzynia biegów. Bdedawiec, tel. 
075/736-96-28, 0606/45-54-68
RENAULT 19, 1992 r., diesel: maska przednia -180 zł, lampa 
przednia lewa, kierunkowskaz -140 zł, wiatrak do chłodnicy, pół
osie z przegubami, 2 szt. - 250 zł, tarcze hamulcowe - 60 zł/szt., 
filtr powietrza • 100 zł, błotnik lewy - 70 zł, inst. elektryczna - 200 zł, 
Idapa tylna. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
RENAULT 19, 1993 r„ 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie kpi., kołyska, wahacze, amortyzato
ry, półosie oraz tarcze i zaciski hamulców. Wrocław, teł. 071/ 
329-69-86
RENAULT 19 ,21 .1988/96 r. 1.9 D, 1.6 D, 2.1 D, 1.7 wtrysk: roz
ruszniki, alternatory, blokada z tłokami o poj. 1.9 D, głowice silni
ków do poj. 1.9 0,2.1 D, półosie, tarcze, bębny, ukl. hamulcowe, 
pompy wacum, lusterka, iczniki, konsole, komputery, gaźniki, czę
śd i czujniki. Chojnów, teł. 0606/47-11-90, 076/817-21-15
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RENAULT 9,1984 r.: częśd z rozbiórki. Prusice, woj. wrodawskie, 
teł. 071/312-5341
RENAULT 9,1988 r.: szyba przednia, reflektor lewy przedni, mo
duł zapłonu, - 300 zł. Pleszew, teł. 062/742-14-00 
RENAULT 9 ,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne częśd. Oleśnica, 
teł. 071/315-40*51
RENAULT 9,11: zadski hamulcowe, sprzęgło, pedały, wahacze 
przednie, konsola, lusterko wew., przewody hamulcowe, linka kla
py przedniej, drzwi, zderzak tylny, serwo, kierownica, pasy, stabili
zator, elementy tapicerki. Wałbrzych, tel. 074/844-82-17 
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, wtryskiwa- 
cze. pompa oleju oraz dodsk sprzęgła. Wrocław, teł. 071/332-56-38 
RENAULT 9,11, 1400 ccm, benzyna : silnik ♦ osprzęt, skrzynia 
biegów (4), zderzak tylny, drzwi prawe i lewe, kpi., do modelu
3-drzwiowego. Wrocław teł. 071/346-26-22, 0606/82-50-58 
RENAULT 9,11,19 : sinik, zawieszenie, oblachowanie. Prusice, 
teł. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
RENAULT BERUNGO: zawieszenie przednie. Trzebnica, tel. 0606/ 
40-03-11
RENAULT CLIO II: skrzynia biegów, półoś, piasta prawa, zwrotni
ca, zadsk hamulca. Głogów, tel. 0501/62-27-65 
RENAULT CUO : oblachowanie, elementy wnętrza, oświetlenie, 
zawieszenia. Siechnice, teł. 071/311-5942, 0608/37-9248 
RENAULT CUO : zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-5958 
RENAULT CUO : ćwiartka prawa tylna, lampy, zderzaki, maski, 
koła i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT CUO II: zderzaki, błotniki, McPhersony, półosie, waha
cze, drzwi (302), poduszki pow., lusterka, chłodnice, skrzynie bie
gów, felgi stalowe 14* oraz inne częśd. Wrocław, teł. 0502/93-90-21 
RENAULT CUO, 1990-97 r .: błotnik prawy przedni - 80 zl, błotnik 
lewy tylny, nowy (5-drzwiowy) - 250 zl, lampy przednie -100 zl/szt., 
ttumik tylny - 80 zł, lusterka - 80 zł/szt., chłodnica z wentylatorem 
(diesel) • 150 zł, półoś trótsza -120 zl, zdrerzaki. Wschowa, tel. 
0606/38-04-84
RENAULT CUO, 1992 r., 1800 ccm, 16V : poduszka pod sinik, 
wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa wspomagania, 
deska rozdzielcza (górna część), podszybie plastikowe. Wrocław, 
teł. 0501/81-36-18
RENAULT CUO, 1993 r, 1200 ccm: głowica, rozrusznik, alterna
tor, tarcze hamulcowe, zaciski, łapy sinika, kolektory, gażnik, pompa 
wody, sprzęgło, piasta prawa, pompa paliwa i owe. Oleśnica, teł. 
071/314-33-73, 0603/234549
RENAULT CUO, 1993/96 r., 1200 ccm. benzyna: kołyska pod si
nik - 200 zl, deska rozdzielcza -100 zł. Zgorzelec, teł. 075/775-83-01 
RENAULT CUO, 1997 r .: zderzak, guma pod zderzak, listwa pod 
reflektory • 1999 r. Radwanice, teł. 071/311-76-55 
RENAULT CUO, 1997 r. : wózek, wahacze, półosie, zwrotnice, 
kolumny McPhersona, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, 
teł. 071/398-33-51, 314-38-54
RENAULT CUO II, 1999 r., 1200 ccm : skrzynia biegów (5), pół
osie, fotele, napinacze pasów, elementy tapicerki, błotnik tylny, 
podłużnica przednia, szyby, lusterka, filtr powietrza, tłumiki, częśd 
silnika, szyby elektrycznie regulowane. Lwówek Śląski, tel. 0603/
33-73-96
RENAULT CLIO II, 1999 r . : listwa kierownicza, zwrotnice, waha
cze, półosie, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
RENAULT ESPACE, 1997-01 r.: tylna Mapa - 300 zł, tylny zderzak 
• 120 zł. Wschowa, teł. 0606/38-04-64 
RENAULT EXPRESS, 1990 r.. 1400 ccm : silnik, stan b. dobry, 
rozrusznik, alternator, maska, atrapa, drzwi, szyby, zawieszenie 
tylne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
RENAULT EXPRESS, 1999 r. : klapa tylna kompletna z szybą. 
Smardzów, teł. 071/398-33-51. 314-38-54 
RENAULT KANGOO : sinik, skrzynia biegów, zawieszenia, pół
osie, chłodnica, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, poduszki, tapicerka,. 
błotniki, plastiki wnętrza i inne. Obora k. Lubina, teł. 0607/04-26-96 
RENAULT KANGOO: drzwi przednie prawe. Trzebnica, teł. 0606/
40-03-11
RENAULT KANGOO : zawieszenia, silnik 1,2,1,4, skrzynia bie
gów, prawy bok, drzwi prawe i inne. Wrodaw, teł. 0503/74-80-58 
RENAULT LAGUNA: dach. Poznań, teł. 0503/57-63-32 
RENAULT LAGUNA 5-drzwiowy. drzwi przednie prawe komplet
ne, drzwi tylne lewe kompletne, Idapa tylna z szybą kompletna. 
Smardzów, teł. 071/398-33-51, 314-38-54 
RENAULT LAGUNA 1.8 E i 2.0 E: komputer silnika. - 450 zł. Wał
brzych, teł. 074/842-28-58. 0602/35-61-24 
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wodaw, teł. 0501/81-36-18

RENAULT MEGANE : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-8841 , Niemcy,-0049/17-44-96-98-61 .  _
RENAULT MEGANE. 1995-90 r.'  zderzaki -120 zł, zestaw wskaź
ników (nowy) - 350 zl, tłumik tylny • 100 zł, iusterko-prawe -100 zł. 
Wschowa, tel. 0606/38-04-84
RENAULT MEGANE, 1997 r . : zderzaki, błotnik, listwy pod re
flektory. Radwanice, tel. 071/311-76-55 
O  RENAULT MEGANE, 1997/01 r . : siln ik 1.9 D, 2.0, 

1.6,1.41, drzwi, dach, przednie ćwiartki, koła, ta
picerka, uszczelki, zawieszenia, 2 poduszki pow., 
„wózek", klimatyzacja, elem. plastikowe, na
grzewnica, filtry, skrzynia biegów, progi. Świdni
ca, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025421 

RENAULT MEGANE, 1998 r.. 1600 ccm : silnik, głowica, roz
rusznik, alternator, instalacja, uszczelka drzwi tylnych prawych, 
deska rozdzielcza, lampa prawa przednia, półoś tewa, chłodni
ca, poduszki silnika, plastiki, zegarek, słupki środkowe, nagrzew
nica, konsola, pompa hamulcowa, zbiornik. Oleśnica, tel. 071/
314-33-73, 0603/234 5 49
RENAULT MEGANE , MEGANE SCENIC, 1998 r . : drzwi kpi., 
klapa tylna kpi., wózek, wahacze, półosie, kolumny McPherso
na, stabilizator, plastik tylny prawy do bagażnika kpi. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51, 314-38-54
RENAULT MEGANE, 1999 r., 1600 ccm, 16V : cewki zapłono
we firmy Sageme do silnika 1,6 E 16V. Legnica, tel. 076/
855-21-23
RENAULT MEGANE. 1999 r.. 1600 ccm, 16V: skrzynia biegów, 
komputer silnika, zwrotnice, pompa ABS-u, licznik, konsola, pół
osie, dmuchawa, nagrzewnica, alternator, rozrusznik, zbiornik 
paliwa i inne. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
RENAULT MEGANE, 1999/01 r. : zderzak tylny, oś tylna, za
wieszenia, klapa tylna z szybą, kolumny McPhersona, drzwi i 
inne. Świebodzice, tel. 074/854-32-01. 0605/55-55-37 
RENAULT MEGANE, 2000 r. : elementy wnętrza, oblachowa
nie, zawieszenia i inne. Siechnice, tel. 071/311-5942, 0604/ 
60-77-19
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r . : drzwi tylne kompletne, 
klapa tylna kompletna. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
RENAULT MEGANE SCENIC. 2001 r . : kpi. Doduszki powietrz
ne 4 szt., napinacze pasów, listwa, sensor. Świdnica, tel. 0604/ 
93-15-72
RENAULT MEGANE, 2001 r.. 1600 ccm. 16 V : silnik, wentyla
tor. Trzebnica, tel. 0502/20-34-22 
RENAULT MEGANE, LAGUNA: maski, błotniki, reflektory i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
RENAULT RAPID : częśd. Wrocław, tel. 071/370-01-15 do 
godz.16
RENAULT RAPID : lampa, maska, tylna część nadwozia, za
wieszenia, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT SAFRANE: pompa ABS. Wrocław, teł. 0503/84-95-13 
RENAULT SAFRANE, 1992 r .: drzwi prawe, ćwiartka tylna pra
wa, sprężyny, plastiki, listwy, progi. Legnica, tel. 0501/60-8649 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm, benzyna,. różne czę
śd. Wrocław, tel. 0605/93-06-69 
RENAULT SAFRANE. 1993 r. : częśd blacharki i mechanicz
ne, felgi aluminiowe, lampy, radio, klimatyzacja, fotele skórza
ne i inne. Zielona Góra, tel. 0607/80-74-10 
RENAULT SAFRANE, 1994 r .: skrzynia, drzwi, głowica, zawie
szenie i inne. Gorzów, tel. 0502/04-86-44 
RENAULT SAFRANE, 1999 r .: 2 błotniki przednie, grill, światła 
przeciwmgielne i inne. Jawor, teł. 076/870-65-50,0606/19-10-59 
RENAULT SCENIC : różne częśd blacharskie i mechaniczne/ 
Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/7246-69 
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r . : siln ik 1.9 D, 1.6, 

2.0,1.4 I, maska, lampy, błotniki, zderzaki, szy
by, chłodnice, wzmocnienia, felgi alum., 2 i 4 po
duszki pow., drzwi, klapa tylna, lusterka, progi, 
dach, klimatyzacja, ćwiartki, fotele, deska, elem. 
plastikowe, zawieszenia, wózek skrzynia biegów. 
Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87025411

RENAULT SCENIC, 2000 r .: oblachowanie, zawieszenia, fote
le i inne. Siechnice, teł. 071/311-5942. 0604/60-77-19 
RENAULT SCENIC. 2000 r.: drzwi tylne prawe kompletne. Smar
dzów. tel. 071/398-33-51. 314-38-54 
RENAULT TRAFIĆ: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
RENAULT TRAFIĆ : wszystkie częśd z demontażu, całe obla
chowanie. skrzynia biegów (2,5 D), wal korbowy, tłoki, blok. 
Olszanica, gm. Zagrodno, tel. 0603/19-51-72 
RENAULT TRAFIĆ, 80 tys. km, benzyna : silnik (kompl. doku
mentacja celna), ława pod silnik, wahacze. Prochowice, tel. 076/ 
85847-61, 0605/43-54-20
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm, diesel: wieniec kola zamacho
wego, nowy. Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm. diesel : silnik, stan idealny. • 
1.950 zl. Wrocław, tel. 0503/99-07-05

r.). Metro, Montego: różne częśd - od 10 zl/szt., możliwość wy
syłki. Byczyna, woj. opolskie, tel. 0607/43-1143 
ROVER 214, 1400 ccm, 16V : głowica, blok, korbowody, tłoki. 
Gostyń, tel. 0604/33-86-50
ROVER 214,216,1994 r .: McPherson przedni, zadski hamul
cowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przedni. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18
ROVER 400, J 998 r .: komplet siedzeń, drzwi kompletne, skrzy
nia biegów, zawieszenie tylne i przednie kompletne, licznik z 
deska rozdzielczą. Bolesławiec, tel. 0600/89-30-91 
ROVER 820 Tl, 1993 r.. 2000 ccm, turbo: dach, podłużnica, zawie
szenie, skrzynia biegów, osprzęt silnika, drzwi, szyby, lusterka, 
skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, półosie, felgi aluminiowe, 
plastiki, ukl. kierowniczy. Legnica, teł. 0603/80-26-88 
ROVER 820,825,1992/97 r., 80 tys. km, 2000 ccm, DOHC : sinik 
kpi., stan b. dobry, skrzynia biegów (5), podłużnice, progi, dach, 
błotniki tylne, klapa tylna, zawieszenie tylne i przednie, instalacja 
elektryczna, komputery, przełączniki, możliwa wysyłka, od 100 zł/ 
szt. Góra, gm. Leszno, teł. 0501/77-03-81, 0601/91-97-74 
ROVER 820,825,1995 r.: oblachowanie przednie, fabrycznie nowe, 
wzmocnienie dolne, okular lewy, okular prawy. Środa Śląska, tel. 
071/795-1442
SAAB, 1993 r .: zderzak przedni • 250 zl, błotnik przedni prawy -
150 zł. Trzebnica, teł. 071/312-90-36
SAAB 9000 : chłodnica pow. i klimatyzacji. Legnica, tel. 0606/
68-30-86
SAAB 9000 : maska przednia. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
SAAB 9000 CD : zderzak. Wrodaw, teł. 0501/81-36-18 
SEAT ALHAMBRA: różne częśd. Wrocław, tei. 0601/71-51-51 
SEAT ALHAMBRA, 2000 r.. 1900 ccm, TD i: dach, reingi, błotniki 
tylne, klapa tylna, zawieszenia tylne, klimatyzacja, ukł. wydecho
wy, wiązka inst. elektr., tapicerka, drzwi, podsufitka, klimatyzacja, 
roleta, kołpaki i inne. Lubin, teł. 0603/48-47-12 
SEAT ALHAMBRA, 2000 r., 1900 ccm. TD i: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie, drzwi, poduszka pow., klimatyzacja, 
tapicerka, ukl. wydechowy, lusterka, maska, błotniki, chłodnica, 
wzmocnienie czołowe i inne. Lubin, teł. 0602/88-75-75 
SEAT AROSA: różne częśd. Wrocław, teł. 0601/71-51-51 
SEAT AROSA, 1999 r.: różne częśd. Wrocław, tel. 0605/36-5343 
SEAT CORDOBA, 2000 ccm, GTD : kompletny sinik. Polkowice, 
teł. 0607/10-78-54
SEAT CORDOBA: zderzak tylny. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : maska silnika, felgi, 
częśd silnika, łapy, pompy, wspomaganie i inne częśd. Wrocław, 
teł. 0602/23-68-66
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1900 ccm, diesel: drzwi prawe, zawie
szenie z ABS, elementy plastikowe, tylne błotniki, skrzynia biegów, 
półosie, kdumny McPhersona. Polkowice, teł. 0607/10-78-54 
O  SEAT CORDOBA II, 2000 r., 1400 ccm i poj. 1600 

ccm, biza: drzwi, maska, zderzaki, reflektory, kla
pa tylna, zawieszenia, osprzęt silnika, głowice, 
skrzynia biegów, chłodnice, ława pod silnik, belka 
tylna, dach z  podsufitką, koła 14”, poduszki pow., 
plastiki, wnętrze, błotniki i inne., tel. 0603/704)2-17 
84017451

SEAT CORDOBA, IBIZA KOMBI, 1400 ccm, 1900, diesel: różne 
częśd blacharskie i mechaniczne, skrzynia biegów. Nysa, teł. 0606/ 
26-63-23
SEAT CORDOBA, IBIZA, 2000 r.. 1.4,1.61: drzwi, zderzaki, szyby, 
reflektory, kolumny McPhersona, wahacze, .sanki", maski, błotni
ki, koła 14", osprzęt silnika, chłodnice, wzmocnienie przednie, .pla
stikowe etem. wnętrza, podsufitki, tylna klapa, tylna belka, układ 
wydechowy, głowice i inne. Lubin, teł. 0603/04-19-15 
SEAT IBIZA : sensor, taśma z kierownicą i poduszka; Cordoba: 
napinacze pasów pirotechniczne, pompa wspomagnia kierownicy, 
szyby drzwi tylnych, szyby boczne wkręcane, halogeny. Jelcz-La
skowice, teł. 071/318-67-18
SEAT IBIZA: zderzak tylny. Pudfiszki, tel. 065/573-84-80
SEAT IBIZA : różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 0605/
91-8841, Niemcy, 0049/1744-96-98-61
SEAT IBIZA, 1986 r., 1200 ccm, benzyna : skrzynia biegów (5),
sprawna, • 250 zł. Niedów, tel. 0606/55-02-03
SEAT IBIZA, 1988 r . : drzwi przednie prawe. Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
SEAT IBIZA, 1990/93 r.: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm : wszystkie częśd. Chojnów, tel. 
076/819-17-56
SEAT IBIZA, 1991 r . : drzwi kpi., klapy tyłne, zawieszenie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
SEAT IBIZA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna: częśd silnika, skrzynia 
biegów (5). zawieszenia, lampy, zderzaki, drzwi, chłodnica i inne. 
Wrodaw, teł. 071/315-10-19
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm: wszystkie częśd używane. Wro
cław, teł. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA, 1995 r . : drzwi lewe i prawe, zawieszenie przednie, 
konsola. Opole, tel. 0601/71-67-25
SEAT IBIZA, 1995 r., 1600 ccm, diesel: szyby, drzwi (4 szt.), progi

SEAT TOLEDO, 2000 r., 1900 ccm, TDi: drzwi, konsola, zawiesze
nia, skrzynia biegów (5), częśd silnika i inne. Wrocław, teł 0608/
29-29-83
SILNIK ANDORIA HC-231, S-15KM. Kępno, tel. 062/784-75-18 
SILNIK S-359 po remoncie kapitalnym, blok żeliwny, wyjśde na 
wspomaganie, wal korbowy po I szlifie, - 5.100 zl w rozliczeniu 
może być stary silnik. Wrocław, teł. 369-54-31, 342-01-63, 0605/
62-02-20
SILNIK SW-400 : różne częśd.., tel. 0600/704541 
SILNIK SW-400 po remonde, 5,000 km, z osprzętem i skrzynią 
biegów, - 3.500 zl. Bystrzyca Oławska, teł. 071/303-04-78 
SILNIK SW400 : wal nominalny, - 2.700 zł. Legnica, tel. 076/ 
86644-37
SILNIK SW-400, - 2.000 z l, w rozliczeniu przyjmę opony ciągniko
we do C-360. Lubin, tel. 076/844-9243 
SILNIK SW-400 do remontu, - 900 zl. Pielgrzymka 3a. tel. 0607/ 
20-71-59, 076/877-50-27
SILNIK SW-400 LEYLAND, turbo po remoncie kapitalnym, - 4.500 
zł. Rąbczyn, gm. Raszków, teł. 062/734-31-79 
SILNIK SW-400: głowica kpi., fabrycznie nowa, nie używana, koła 
rozrządu kpi., nowe, wtryskiwacze kpi. nowe, laski i popychacze 
zaworów, dżwigienki, pompy wspomagania i wywrotu (nowe), kor
bowody, sprężarka powietrza, miska oleju, obudowa kola zama
chowego, koło i inne. Środa Ślaska, tel. 071/795-1442 
SILNIK SW-400, turbo andrychowski, nowy, bez gwarancji, -13.000 
zł. Świebodzice, teł. 074/85449-56 
SILNIK SW-400 po remoncie kapitalnym, po II szlifie, może być 
zamontowany do samochodu, ładowarki, kombajnu, • 4.300 zł w 
rozliczeniu może być stary silnik. Wrocław, tel. 369-54-31,
342-01-63, 0605/62-02-20
O  SILNIKI DO V W : Transporterów, LT i osobowych 

oraz różne części blacharskie i mechaniczne, sil
nik Deutza 6-cylindrowy, silnik Deutza V8, silnik 
Deutza 3-cylindrowy. Lubin, tel. 0601/53-45-79 
84017501

SKODA 120 L : zawieszenie przednie, nagrzewnica, drzwi prawe, 
siedzenia tylne, kierownica z walem i przełącznicami, deska roz
dzielcza z zegarami i przełącznikami, felgi, opony i inne częśd z 
demontażu. Długołęka, teł. 071/315-23-68, 0609/24-56-17 
SKODA 105,120 : głowice, skrzynie biegów, inne częśd. Doma- 
sław, teł. 071/311-98-33
SKODA 105 L : głowica b. dobry stan, alternator, okrągły prędko
ściomierz, głowica (120 LS z 1988 r), belka zawieszenia (z 1983 
r.), maska przednia z oryg. lakierem, kpi. zegary z obrotomierzem, 
okrągłe, blok stop żeliwny z 1989 r. Legnica, teł. 0603/8441-71, 
076/722-55-25
SKODA 100 -110: nowe drzwi, 4 szt., nowe pierścienie fi 68, szy
by. Legnica, teł. 0603/8441-71,076/722-55-25 
SKODA 105: drzwi prawe i lewe, przednie i tylne, sinik, skrzynia 
biegów z półosiami, maska przednia, tylna pokrywa sinika, reflek
tory H4, zawieszenie przednie, szyba tylna, nagrzewnica, siedze
nia. Lubawka, tel. 075/741-11-49
SKODA 105: różne częśd z rozbiórki. Lubin. teł. 076/842-53-99 
SKODA : różne części. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/
312-54-64, 0606/40-03-11
SKODA 105: skrzynia biegów z półosiami, sprawna, - 200 zł łub 
zamienię na błotniki do VW Golfa I. Syców, tel. 062/785-25-81 
SKODA 120 L : różne częśd, nowe i używane, tanio. Trzebnica, 
td. 071/312-33-10
SKODA 105: ścianka tylna, światła pionowe - 40 zł, alternator - 30 
zł, stacyjka - 30 zl, pedał gazu -10 zł, przwód hamulcowy, długi, 
nowy -10 zł. Wałbrzych, teł. 0608/31-29-54 
SKODA 105,120,130 : sinik po remoncie kapitalnym, z monta
żem u klienta, z gwarancją, głowice do 105 i 120. Wafcrzych, tel. 
074/845-39-15 prosić Zenka, 0608/13-24-60 
SKODA 100 : błotnik przedni lewy + 2 tylne - 50 zł/szt., ścianka 
tylna ze światfami - 70 zł, klapa bagażnika, nowa, pokrywa silnika 
- 50 zł/szt., drzwi przednie prawe, drzwi tylne, lewe i prawe -100 zł/ 
szt., szyby, słupki i inne. Ząbkowice Śląskie, teł. 0603/50-82-91, 
0609/63-31-01
SKODA 120: skrzynia biegów, gażnik, rozrusznik, hak, szyby, sie
dzenia, blacharka, zawieszenie. Złotoryja, tel. 076/878-3963 
SKODA 105,1982 r., 1100 ccm,: silnik w b. dobrym stanie - 420 zł, 
skrzynia biegów, karoseria w b. dobrym stanie - 600 zł, koła, za
wieszenie, klapa, maska, lampy i inne. Wałbrzych, tel. 074/
855-77-75 po godz.18, 0603/43-68-28 
SKODA 120 L, 1985 r. : sinik, w całośa lub na częśd -100 zl, 
skrzynia biegów, stan b. dobry -100 zł, lampy, hak, półosie, alter
nator, pompa wodna, szyby, silniczek wycieraczek. Bdeslawiec. 
teł. 0608/7747-16
SKODA 105,120, 1989 r. : wszystkie częśd. Wrocław; td. 071/ 
3444242, 0608/75-16-34
SKODA 105,120 : hak holowniczy, w b. dobrym stanie - 60 zł. 
Wrocław, td. 071/3534)0-51
SKODA FABIA: różne częśd. Opole, tel. 0502/0443-57 
SKODA FABIA, 2001 r . : poduszka powietrzna, sensory, taśmy, 
rozrusznik, sondy lambda, pompa wspomagania, griK, lusterka,

Wrocław, ul. Lotnicza 37 
tel/fax 351 10 29
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RENAULT 19, CLIO. 1989/93r.: różne częśd blacharskie i me
chaniczne (silnik, skrzynia biegów - benzyna i diesel, ćwiartki). 
Wilczyce, td. 071/399-08-18
RENAULT 21: różne częśd., td. 0607/41-754)6,0603/46-80-33 
RENAULT 21: różne częśd. Jelenia Góra, td. 0609/26-96-78 
RENAULT 21.1700 ccm, benzyna: kolo rozrządu, dodsk sprzęgła 
oraz amortyzatory tylne. Wrodaw, tel. 071/332-56-38 
RENAULT 21 KOMBI: komputer (monowtrysk), klapa tylna (se
dan). maska przednia, belka przednia, reflektor lewy. Wrodaw, teł. 
0501/81-36-18
RENAULT 21,1986 r., 2100 ccm, diesd : silnik i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75. 0609/44-33-28
RENAULT 21. 1988 r„ 1700 ccm, benzyna : blacharka, częśd 
mechaniczne, wnętrze. Bolesławiec, teł. 075/734-73-10, 0606/
45-54-68
RENAULT 21,1988/89 r., 2068 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, 
wszystkie częśd sinika i osprzęt, skrzynia biegów (5), rozrusznik, 
pompa wspomagania, vacum pompa, pompa hamulcowa * serwo, 
maska, lampy i inne. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
RENAULT 21,1989-93 r . : zderzak tylny (sedan i kombi) -100 zł, 
błotniki przednie - 80 zł, głowica do diesla - 400 zł. Wschowa, tel. 
0606/38-04-84
RENAULT 21,1991 r., 1700 ccm, benzyna: kpi. blok sinika, skrzy
nia biegów (5), półosie,rozrusznik, alternator, zawieszenia, lampy, 
zderzaki, drzwi, maska, błotniki, chłodnica, griH, układ wydechowy, 
maglownica, przedni pas i inne. Chojnów, teł. 0608/77-04-66 
RENAULT 25,2068 ccm, diesel: silnik nie odony, stan idealny, -
2.000 zł. Wrodaw, td. 0503/99-07-05 
RENAULT 25, 2000 ccm, benzyna : głowica ♦ aparat zapłonu, - 
300 zł. Zielona Góra, td. 068/323-08-88 
RENAULT 25,1985 r„ 2100 ccm, diesel: 4 szt., kpi. drzwi z el. 
szybami, przednie błotniki, kpi. tył nadwozia, tapicerka, konsola i 
inne. Bolesławiec, teł. 075/734-74-36 
RENAULT 25,1992 r.: zderzak przedni, - 350 zł. Legnica, tel. 0761
854-39-71
RENAULT 4 : wszystkie częśd, nowe i używane. Piekary Śl., tel. 
032/767-25-68
RENAULT 4: błotniki przednie (nowe). Wrocław, tel. 0607/41-39-32 
RENAULT 5 : lampy tylne. Wrodaw, td. 0501/81-36-18 
RENAULT 5,1982 r., 800 ccm : silnik • 100 zł. Sobótka, tel. 071/
390-35-10, 0606/3067-34
RENAULT 5,1987/88 r., 1400 ccm : gażnik Weber, obudowa filtr, 
moduł, alternator, drzwi, oś tylna, zbiornik paliwa, lampy przednie i 
tylne, kierunkowskazy, plastiki, dach, halogeny. Niechlów, tei. 0651 
543-5645, 0605/12-71-19
RENAULT 5,1989 r., 1100 ccm, benzyna. 3-drzwiowy. klapa tylna 
-100 zł, drzwi lewe - 60 zł, błotnik prawy - 60 zł, lampy tylne - 60 zł/ 
szt., chłodnica • 100 zł, nagrzewnica • 80 zł, skrzynia biegów (4) - 
150 zł, zawieszenie tyłne. Wtocław; td. 0502/96-14-02 
RENAULT 5,1990 r .: drzwi prawe, chłodnica, sanki, lampy tyłne i 
przednie, zbiorniki, sinik wycieraczek, zamki kpi. Jelenia Góra, tel. 
0607/35-70-73
RENAULT 5,1991 r., 1700 ccm: pasek rozrządu, nowy, tanio. Za
wonia, tel. 071/312-90-73
RENAULT 5,1992 r.. 125 tys. km, 1600 ccm, d iesd: silnik -1.400 
zl, skrzynia biegów (5) - 300 zl. Li±in, td. 0608/49-10-23 
RENAULT 5,9,11, diesd : skrzynia biegów (5) do 1.6 D - 450 zł; 
chłodnica wody do 1.4 E - 200 zł. Kąty Wrodawskie, td. 0607/
19-96-31
RENAULT 5.19.FUEGO rok 90 - 92, częsd używane. Wrodaw. teł. 
071/34842-16

RENAULT LAGUNA : różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-8641 . Niemcy, 0049/1744-96-98-61 
RENAULT LAGUNA, 1994-99 r.: drzwi prawe tylne • 200 zł. chłod
nica -100 zł, lewy błotnik przedni -100 zł. Wschowa, td. 0606/
38-04-84
RENAULT LAGUNA, 1994/00 r. : nagrzewnica, poduszki pow., 
sterownik ABS, silnik dmuchawy, skrzynia biegów, blenda, grill, fel
gi 15", plastiki, poduszki silnika, łapy, tapicerka, podnośniki szyb, 
zamki drzwi i inne. Leszno, td. 0605/82-65-18 
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r.: przednie ćwiartki i 

tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, klapa tylna, po
duszka pow., koła z oponami, tapicerka, elem. pla
stikowe, deska rozdz., lampy tylne, zderzak tylny, 
półosie, elementy silnika, skrzynia biegów, łapy sil
nika, zbiorniczki, zamki uszczelki i inne. Świdnica, 
tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025401 

RENAULT LAGUNA, 1996 r .: maska, błotnik prawy. Wrodaw, tel. 
071/329-09-02
RENAULT LAGUNA, 1997 r . : zderzaki, wzmocnienie przednie. 
Siechnice, td. 0602/8849-71 
RENAULT LAGUNA III, 1998 r.: szyba tylnej klapy. £ 
td. 071/795-1442
RENAULT LAGUNA, 1999 r.: częśd. Rybnik, td. 0604/13-67-26 
RENAULT LAGUNA II KOMBI, 1999 r . : sinik, komputer, zawie
szenie, półosie, ława, drzwi prawe, cały tył. dach, wnętrze, radio. 
Legnica, td. 0607/77-93-76
RENAULT LAGUNA, MEGANE, 1900 ccm, diesel: różne częśd 
blacharskie i mechaniczne. Wrocław, td. 0605/11-26-18 
RENAULT LAGUNA, MEGANE, KANGOO, 1994/01 r.,: komplet
ne boczne lusterka, lewe i prawe, ręczna łub dektr. regulacja, stan 
b. dobry. Wtodaw; td. 0604/94-65-21 
RENAULT LAGUNA, SAFRANE, ESPACE 2.1,2.2 TD: częśd sil
nika (tłoki, głowice, turbina, pompa wtryskowa i inne), poduszka 
pow., komputery grzania świec, skrzynia biegów, ćwiartka przed
nia. Lubin, td. 076/842-36-18, 0603/39-69-17 
RENAULT LAGUNA, SCENIC, 1995/99 r.: grill, halogeny reflekto
ry, kierunkowskazy boczne, zderzak, lusterka, lampy tylne, blenda 
Laguna. Wtodaw, td. 071/353-54-13, 0605/10-83-08 
RENAULT LAGUNA, TWINGO, 1994/96 r.: częśd używane. Wro
cław, td. 071/372-87-60
RENAULT MAGNUM: kabina nieuzbrojona. Zielona Góra, td. 068/ 
323-10-09, 0501/85-6740, 0501/22-72-67 
RENAULT MASTER : silnik wyderaczek. Pudliszki, tel. 065/ 
573-84-80
RENAULT MASTER: wałek sprzęgła, wieniec kda zamachowego 
(nowy, do 2.5 D). Wrocław, td. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT MASTER, 1990/97 r . : szyby, alternatory, rozruszniki, 
resory, pisty przednie, wahacze, urządzenie do zimowego rozru
chu i inne, możliwa wysyłka. Góra, gm. Leszno, tel. 0601/91-97-74, 
0501/77-03-81
RENAULT MEGANE : drzwi. Milicz, tel. 071/384-24-31, 0609/
46-79-51
RENAULT MEGANE: zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 071/ 
310-15-80
RENAULT MEGANE COUPE: kpi kół zimowych, stan idedny, 195/ 
55/15. Przyłęk, teł. 074/817-00-93, 0600/37-004)6 
RENAULT MEGANE: halogen lewy z końcówką i żarówką, - 40 zł. 
Wałbrzych, td. 0605/92-62-75
RENAULT MEGANE : zderzak tylny. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18

RENAULT TRAFIĆ, 1985/92 r., 2068 ccm, diesel: silnik, stan 
idealny, skrzynia biegów (5), ukl. kierowniczy, kolumna kierow
nicy, pdosie, wahacze, zaciski, tarcze, piasty, belka pod silnik, 
wnętrze, plastiki, lampy, drzwi, wszystkie częśd silnika i inne. 
Legnica, tel. 076/86642-70 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r. : różne częśd. Wrocław,-tel. 071/
312-5341
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r„ 2100 ccm, diesel: silnik kpi., po 
remonde kapitalnym, • 2.800 zl. Głuszyca, tel. 074/845-62-98 
RENAULT TRAFIĆ, 1989 r.. 2200 ccm, diesel: silnik kpi. (spro
wadzony z Niemiec, odony, możliwość sprawdzenia na miej
scu), • 2.300 zl. Wrocław, tel. 0606/44-66-83, 0608/48-77-29 
RENAULT TRAFIĆ 21,25,1989 r., 120 tys. km, 2100 ccm, die
sel : silnik, udokumentowane pochodzenie - 2.500 zl, skrzynia 
biegów (4) • 1.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-10, 075/
736-96-28
RENAULT TRAFIĆ, 1989 r., 2100 ccm, diesel: silnik, stan b. 
dobry, skrzynia biegów R18 (inne przdożenie w przekładni głów
nej). Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
RENAULT TRAFIĆ, 1990/93 r., 2500 ccm, diesel: głowica, kdo 
zamachowe, chłodnica, pompa deju, vacum pompa, wtryskar
ka, koła, felgi, półosie, zawieszenie przednie, ukł. kierowniczy, 
ukł. wydechowy, lampy, maska, skrzynia biegów, drzwi, atrapa 
przednia i inne. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2200 ccm, benzyna : silnik, waha
cze, ława pod silnik. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/ 
43-54-20
RENAULT TRAFIĆ, 1991/92 r., diesel: skrzynia biegów, bar
dzo mały przebieg, stan techn. b. dobry, - 1.500 zł. Zgorzelec, 
tel. 0602/74-24-83. 0049/17-21-50 5̂6-51 
RENAULT TWINGO : oryg. elektr. podnośniki szyb. - 310 zł (z 
montażem 430 zł). Wrocław, tel. 071/372-67-19,0502/03-85-95 
RENAULT TWINGO: zespół przdączników - ogrzewanie, dmu
chawa. • 100 zł. Wrocław, tel. 071/362-81-21, 060/621-4441 
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 0501/
81-36-18
RENAULT TWINGO, 1993-99 r. : lampa prawa • 80 zł, tylna 
półka - 50 zł, wzmocnienie przednie - 200 zł, zderzaki -100 zł, 
dach rozsuwany, brezentowy (poszyde) -100 zł. Wschowa, tel. 
0606/38-04-84
O  ROBUR oraz Ifa, Fortschritt: agregaty, sprężar

ki, części zamienne, również sprzedaż wysyłko
wa, akcesoria, serwis na miejscu. Bielany Wro
cławskie, ul. Wrocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81012291

ROBUR: zbiornik paliwa -150 zł, linka ham. ręcznego - 20 zł, 
bęben ham. • 100 zł, okładziny ham. kpi. • 60 zl, tłumik emalio
wany • 150 zl, kolumna kierownicy - 300 zł, wszystkie części 
nowe. Legnica, tel. 076/818-63-17 
ROBUR : kda kompletne 650 x 20 - 70 zł/szt., felgi - 35 zl/szt. 
Legnickie Pole, teł. 076/858-23-79 
ROBUR : inst. gazowa ♦ kpi. dokumentów, zbiornik na gaz o 
poj. 1401. Wałbrzych, tel. 0601/58-06-57 
ROBUR, diesel : rozrusznik, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/
73-60-86
ROBUR, 1986 r., diesel: różne. Siechnice, tel. 071/311-76-55 
ROVER, 1993 r., 1600 ccm. 16V, DOHC : silnik, skrzynia bie
gów. Leszno, tel. 065/529-34-77 w godz. 9-17, 538-03-33 
ROVER 200 ,400 ,1990/95 r. oraz 800 (1986-92 r.), SD1 (1986

♦ słupki, ćwiartki tylne, klapa, zwrotnice, nagrzewnica, amortyzato
ry tylne, serwo, lampy tyłne, fotele, filtr powietrza, kolektor, kompu
ter. Legnica, tel. 0608/89-30-44
SEAT IBIZA, CORDOBA: skrzynia biegów (5), sinik, oblachowa
nie, chłodnica, zawieszenia, szyby, drzwi, klapa tylna, maska silni
ka, tapicerka, zderzaki, kda, ukl. kierowniczy i inne. Wrocław, td. 
0601/71-51-51
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996/99 r .: reflektory, kierunkowskazy, 
atrapa, zaślepki halogenów. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
SEAT IBIZA, TOLEDO. 1991/97 r.,: kompletne boczne lusterka, 
lewe i prawe, ręczna lub elektryczna regulacja, stan b. dobry. Wro-. 
daw. td. 0604/94-65-21
SEAT MARBELLA. TERRA: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/
26-96-78
SEAT MARBELLA, RONDA : różne częśd. Wtocław, tel. 0601/
71-51-51
SEAT TOLEDO : różne częśd. Leszno, td. 0601/57-13-91 
SEAT TOLEDO : różne częśd. Poznań, td. 0503/57-63-32 
SEAT TOLEDO: błotnik przedni prawy, reflektory przednie prawe i 
lewe, simmering, półosie, skrzynia biegów (5). Wrodaw, teł. 071/
784-59-15
SEAT TOLEDO, 1800 ccm : tył karoserii i inne częśd używane. 
Wrocław, td. 0601/70-17-36 |
SEAT TOLEDO, 1992/98 r. poj. 1800 ccm, benzyna oraz 1900 ccm, 
TD i TDi: drzwi, lusterka, przepływomierze, chłodnice, wspomaga
nie, lampy, częśd sinika, felgi stalowe, póloś, konsola i inne czę
śd. Wrodaw, teł. 0602/23-68-66
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm : drzwi, zderzaki, szyby, tapi
cerka welur, zawieszenie przednie i tylne, zwykle i z zabezpiecze
niem, lampy, szyberdach, silnik, chłodnica, filtr. Bolesławiec, tel. 
0608/47-98-06
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm 1600 i 2000 ccm: dach, podłuż
nice, ćwiartki tylne, klapa, drzwi, lampy, zegary, chłodnica, serwo, 
nagrzewnica, lusterka, hak, zbiorniczki, osprzęt sinika, skrzynia 
biegów, zawieszenie, plastiki, ukl. wydechowy i kierowniczy, kie
rownica i inne. Legnica, td. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO, 1995 r. : klapa tylna kompletna z szybą. Smar
dzów. tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
SEAT TOLEDO. 1998 r. I: drzwi z szybami, tapicerka, półosie, za
wieszenia, belka tylna z ABS-em, plastiki wnętrza, silnik (1600 ccm), 
skrzynia biegów, klapa tylna, ćwiartka tylna lewa, zderzaki, luster
ka (d. reguł), i inne częśd. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
O  SEAT TOLEDO II, 2000 r., 1400 ccm i poj. 1600 ccm 

SR, 1800 ccm T, 1900 ccm TDi oraz Leon: drzwi, 
błotniki, maski, szyby, zderzaki, zawieszenia, 
osprzęt silnika, skrzynia biegów, głowica, plastiki 
wnętrza, konsola, podsufitka z dachem, koła 14", 
15" z oponami, klimatyzacja, chłodnice belka tyl
na, lusterka, tapicerka, ABS, poduszka pow., inne. 
Lubin, tel. 0603/04-19-15 84017471

SEAT - VW
nowe części - ceny hurtowe 

Wrocław o p o h w  

y  tel. 071/327.94-35, od godz. 8”  J

światła tyłne kombi, reg. wys. kierownicy, zamki, komputery. Wał
brzych, tei. 074/841-05-83
SKODA FAVORIT: zderzak przedni. Oborniki Śląskie, td. 071/ 
310-15-80
SKODA FAVORIT: różne częśd. Oleśnica, td. 071/315-40-51 
SKODA FAVORIT, 1991 r. : różne częśd. Wrodaw, tel. 0602/ 
68-90-83.
SKODA FAVORIT, 1992 r. : różne częśd z rozbiórki. Lubin, tel. 
076/842-53-99
SKODA FAVORIT, 1992 r. : ćwiartka tylna prawa • 200 zl, drzwi 
tylne -100 zl, zderzaki, siedzenia, częśd mechaniczne z demonta
żu. Opde, td. 0602/89-18-15
SKODA FAVORIT, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna: silnik z 
udokumentowanym przebiegiem, skrzynia biegów, półosie. Jele
nia Góra, td. 075/752-264)9 i 0607/40-34-26 
SKODA FAVORIT, 1992 r.: elementy blacharki, silnik, zawieszenie 
przednie, kdumny McPhersona, oś tylna, skrzynia biegów (5), pół
osie, koła, chłodnica, zbiornik paliwa, szyby, klamki, zamki, inki, 
ukł. kierowniczy i wydechowy, stacyjka, instalacja elektryczna, prze
łączniki. Legnica, td. 076/85246-02,0602/30-3249 do godz. 23 
SKODA FAVORIT, 1992 r.: drzwi, lampa tylna prawa, zawieszenie 
przednie i tylne, amortyzatory, przekł. i kolumna kierownicy, bębny, 
serwo, nagrzewnica, obudowa fiłtra i inne. Świebodzice, td. 074/ 
858-99-67, 0606712-99-22
SKODA FAVORIT, 1994 r.: silnik na częśd, skrzynia biegów (5), 
zawieszenie tylne, lampy przednie i tylne, zderzak przedni, grill, 
zderzak tylny i inne. Legnica, teł. 076/854-41-30, 0606/46-56-52 
SKODA FEUCIA : tylna lewa ćwiartka. Częstochowa, tel. 0601/
74-24-17
SKODA FELICIA :klimatyzaqa kompletna, - 800 zl. Oława. tel. 071/ 
302-8544, 0602/70-20-85
SKODA FEUCIA stary i nowy modd: różne częśd. Opde, td. 0502/ 
0443-57
SKODA FEUCIA : półoś napędową prawą. Wrodaw, td. 0601/
72-24-92
SKODA FEUCIA KOMBI: zderzak tylny, zbiornik pdiwa, piasty 
kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, sinik, mechanizm różnicowy, 
belka zawieszenia (tylna), sprzęgło. Wrocław, td. 0501/81-36-18 
SKODA FEUCIA, 1996 r.: pokrywa sinika, stan b. dobry. Przyłęk. 
td. 074/817-00-93. 0600/37-00-06
SKODA FEUCIA KOMBI, 1996/97 r., 1300 ccm: drzwi tyłne lewe - 
100 zł, konsola -150 zl, tapicerka kpi. - 300 zł, tylny zderzak -100 . 
zl, tylne lampy, zawieszenia, sanki, wahacze, półosie, plastiki, 
podsufitka, silnik 1.3 MPi, skrzynia biegów (5) i inne. Lwówek 
Śląski, tel. 0603/62-84-35
SKODA FELICIA, OCTAVIA : lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 0606/404)3-11 
SKODA JELCZ : skrzynia ładunkowa wywrotu z siłownikiem, 
wał korbowy, bloki silnika, głowice, ukł. mostu nowego typu i 
inne - od 100 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
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 zlI 
szt., chłodnica oleju, nowa - 300 zł, wspomaganie kierownicy - 
400 zł. Tworzyjanów 27, tel. 074/85044-89 
SKODA MTS: most tylny Liaza, głowica, korbowody, inne. Kłodz
ko, tel. 074/814-79-81
SKODA OCTAVIA: silnik, głowica, skrzyni biegów (nowa), pom
pa wtryskowa, klimatyzacja, lampy, deska rozdzielcza, zawie-
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szenie przednie, resory, felgi aluminiowe (nowe) I Inne, możli- STAR 28 : wal korbowy, skrzynia biegów, most tylny, chłodnica,
_wa wysyłkąrJeleWa Góra, tel. 075/254-.16-96, (^ OTra3 r5tfo^> ĝtfffiTiator/ sprężarka, wal napędowy, piasty, bębny, szczęki, 

SKODA QCTAVIA : szyba*przedhlą (nowy-rjjąde^  ̂30(f żL Le-,. pólośki, pompa wtryskowa, hamulcowa t  wody' f5zruszfiik, re- 
gnica, tel. 076/7-22̂ 75-35 ,,,, ^Qicv. ẑvbv. zaworyrtflówice. kolo zamacbowe z obudową. Wal-
SKODAOęTAYJAKpMBf^^loga.-W łtW em ćy tel,0049/ brzych, tel 074/849-0^24, 0606/81-26-16

- iT te¥$£47-71

PIERŚCIEN IE PANEWKI TŁOKŁ 
USZCZELKI ZAWORY SIM ERIN pi: 
POMPY WODNE PASKI ROZRZĄDU 
FILTRY SPRZĘGŁA GŁOWICE - DUŻY 
W Y B Ó R ,  W T R Y S K I W A C Z E  
I I N N E  C Z Ę Ś C I  S I L N I K O W E  

D O  A U T  E U R O P E JS K IC H  I  JA P O Ń S K IC H  
O SO B O W Y C H , DOSTAW CZYCH I  CIĘŻA RO W Y CH  

Fiat 2,5-2,8 D/TO - wały korbowe oraz korbowody

H R H H H H H ń
(Dorabianie uszczelek, pierścieni, panewek, również sprzedaż wysyłkowa. 
[bIMETOC, MOTOCZĘŚCI, ul. Paryski 4,51-215 Wrocław, tel. 34-55-834, 34-5M59, te l/fax 34-5068

SKODA OCTAVIA :maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, tel. 071/302-85-44, 0602/70-20-85 
SKODA OCTAVIA stary i nowy model: różne części. Opole, tel. 
0502/04-43-57 .
SKODA OCTAVIA. zderzak przedni, chłodnicę wody. Wrocław, 
tel. 071/336-70:66 wewn.187
SKODA OCTAVIA: drzwi, błotniki, deska rozdz., lusterka, pod. 
powietrzna, ścianka przednia i tylna, podlużnica, reflektory, klapa 
tylna, maska silnika, dach, słupek, próg, belka zawieszenia 
przedniego. Wrocław, tel. 071/372-84-62 
SKODA OCTAYIA, 1998/00 r., 1600 ccm, 1900 ccm, TDI: osprzęt 
silnika, półosie, zawieszenie, wentyfafor, skrzynia biegów (5), 
wspomaganie, ABS, ESP. Prochowice, tel. 0606/64-09-98 
SKODA OCTAVIA TDI, 1998/99 r., 1900 ccm: klapa tylna z szy
bą, drzwi, osprzęt silnika, kolumny McPhersona, półosie, po
duszki pow., sensor, napinacze, konsola, podsufitka, głowica 
silnika ♦ osprzęt, ukł. kierowniczy, zbiorniczki, błotnik tylny. 
Lubin, tel. 0605/57-87-37
SKODA OCTAVlA, 1999 r., 1900 ccm, TD i: skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie i tylne, błotnik tylny, drzwi, klapa tylna, 
zderzak tylny, lampy tylne, tapicerka, ukl. wydechowy, wzmoc
nienie czołowe, podłużnice i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 
SKODA OCTAVIA, 1999 r . : poduszka powietrzna, sensory, ta
śmy, rozrusznik, sondy lambda, pompa wspomagania, grill, lu
sterka, światła tylne kombi, reg. wys. kierownicy, zamki, kom
putery. Wałbrzych, tel. 074/841-05-83 f 
SKODA OCTAVIA, 1999 r. : ścianka przednia, zderzak. Wro
cław, tel. 071/390-68-46 po godz. 17 
SKODAOCTAVIA, 2000 r, 1900 ccm, TDi,: ćwiartki tylne, pompa 
hamulcowa, poduszki pod silnik, kubełkowe fotele. Lubin, tel. 
0602/79-49-60
SKODA RTO : kolumna, głowica, docisk, półosie, końcówki, 
wtryski, tłoki, zawory, pierścienie i inne. Wałbrzych, tel. 0604/ 
11-59-68
SPYCHARKA „RUMUNEK” S-651 : części. Raszków, tel. 062/ 
734-13-27 «
SPYCHARKA HARVESTERTD15C oraz koparka Menck M250H 
i Castor 1203: rolki jezdne, żywotność większa niż nowych, cena 
400-800 zł. Wtocław, tel. 326-02-56,*348-33-79 V
SPYCHARKA S-651 rozrusznik, oś wózka, tarcza dociskowa, 
pompy, tłoki, pierścienie, panewki. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
SPYCHARKA STAUNIEC T-100, T-130 : różne części zamien
ne. Zimna Woda, teł. 076/818-73-83, 0605/28-37-66 
STAR ; silnik SW-400, bez wału • 1.200 zł, głowica *150 zł, 
obydowa sprzęgła, 2 szt. - 200 zl, skrzynia biegów, 2 szt. • 250 
zł, pompa wtryskowa • 300 zł. Biała, gm. Chojnów, tel. 076/ 
818-69-44
STAR : sprężarka, silnik 2.2 kW, 2 zbiorniki powietrza, stan b. 
dobry, • 200 zł. Brzeg Dolny, teł. 071/319-97-93 po godz. 18 
STAR, SW-400: silnik, głowica uzbrojona, wtryskiwacze, 6 szt., 
klawiatura, wałek rozrządu, korbowody z tłokami, pompa wody 
z korpusem, sprężarka pow., popychacze, pompa wtryskowa, 
zużycie części 5%, - 800 zł. Legnica, tel. 0/6/818-63-17 
STAR : zbiornik na paliwo, poj. 150 I. Polanica Zdrój, tel. 074/ 
868-29-63, 0502/89-68-04
STAR: nadwozie, izoterma, - 900 zł. Sława, tel. 068/356-64-11 
STAR : chłodnica, alternator 12V, belka osi przedniej, zwrotni
ce, zbiornik paliwa, wałek, siedzenie kierowcy, sprężarka, wały 
pędne, półosie, bębny hamulcowe, pochwa mostu tylnego. 
Wałbrzych, teł. 074/841-60*42
STAR : tarcza sprzęgła, bębny, półosie, głowice, wał pędny,
zwrotnice i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68
STAR: wal korbowy nominalny, pompy wtryskowe i inne części
• od 50 zł. Wrocław, teł. 0502/55-96-81
STAR: pompa wspomagania ukl. kierowniczego. Zawonia, woj. 
wrocławskie, tel. 071/312-90-73
STAR 200 : silnik - 1.300 zł, kabina (nowy typ) • 1.200 zl, most 
tylny • 700 zł. Biała, gm. Chojnów, tel. 076/818-69-44 
STAR 200 : skrzynia biegów z możliwością podłączenia pompy -
• 300 zł, silnik SW-400, wymienione tłoki i tuleje - 1200 zł. Bole
sławiec, tel. 075/644-90-94
STAR 200 : tarcza sprzęgłowa i dociskowa, nowe. Głogów, tel. 
076/833-82-26
STAR 200 : skrzynia ład. bez burt • 190 zl. Lubań, tel. 075/ 
646-32-31, 0604/51-52-70
STAR 200 : silnik S-359, - 900 zł. Lubań, tel. 075/722-19-33 
STAR 200 : silnik, w całości lub na części, - 800 zł. Nysa, tel. 
077/435-44-44
STAR 200 : skrzynia ładunkowa o wym. 620x245x210 cm, na
daje się do Mercedesa, plandeka celna, czerwona, podłoga z 
blachy, stelaż z profili zamkniętych, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Otmuchów, tel. 0601/72-31-91 m
STAR 200 : skrzynia biegów, belka przednia, resory, alternator, 
serwo, siodło, bak, koła, rama do ciągnika siodłowego. Pacz
ków, woj. opolskie, tel. 0607/70-02-96 
STAR 200 : silnik -1.300 zł, kabina -1.100 zl, most tylny - 700 
zł. silnik SW-400 bez wału • 900 zł. Prochowice, tel. 0602/ 
82-11-26
STAR-200 : nowe -części, wał napędowy długi,; pompa wspoma
gania SW-400, obrotnica przyczepy D-55, siłownik hamulca 
średn. .125 mm, ucho dyszla HL 8011. Pruslcę, tej. 071L 
,312-62-18 ’ , \  , ;
STAR 200; skrzynia biegów (5), zsynchronizowana, po remon- , 
cie kapitalnym (nowe części) oraz nowe łożyska i synchroniza
tory do skrzyni biegów, - 950 zi. Pustków Wilcz., gm. Kobierzy
ce, tel. 0607/12-14-08
STAR 200 : wał korbowy po II szlifie, • 1.100 zi. Wałbrzych, tel. 
074/842^62-83 do godz.16
STAR 200 : silnik, kompletny - 2.000 zi, skrzynja biegów • 400 
zi, most kompletny - 1.000 zł, kabina - 500 zł, belka kompletna 
- 500 zł, koła od 50 - 100 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-69-64 po 
godz. 17
STAR 200 : nowe • piasta tylna, szpilki, nakrętki tylne i przed
nie, używane- głowice, skrzynia biegów, kolumna kierownicza 
na wspomaganie, kolektory, miska olejowa, korbowody, zestaw 
naprawczy osi przedniej. Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 po 
godz. 17, 0601/57-20-08
STAR 200 : zbiornik oleju do kipra, pompa wywrotu, most tylny
• 1.000 żł, siłowniki hamulcowe, piasty, głowice, sprzęgło, kolo 
zamachowe, pompa i miska oleju, pompa hamulcowa, wodna, 
szyby, resory, hak, kolektory, szczęki, bębny. Wałbrzych, tel. 
1)74/849-05-24, 0606/81-26-16 -  
STAR 200: wal korbowy nominalny do założenia, blok żeliwny, 
głowice, wkład mostu (szybki), skrzynie biegów, obudowa sprzę
gła - od 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50
STAR 200 : most tylny, silnik, skrzynia biegów, HDS, wywrotka 
i inne części. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
STAR 200 : głowice nowe, rozrusznik, alternator, pompa wtry
skowa po regeneracji, amortyzatory, wtryskiwacze, tarcza sprzę
gła kpi., regulator odśrodkowy, tuleje i sworznie, koła, wał Kar- 
dana do 266. Wrodaw, tel. 0502/97-90-26 
STAR 200 : silnik S-359, blok żeliwny, wyjście na spomaganie, 
po remoncie kapitalnym, możliwość sprawdzenia, • 3.500 zł. 
Zawidów, tel. 075/778-93-02
STAR 200: rozrusznik, alternator, pompa wodna, sprężarka, 
chłodnica, kpi. tulejowania (przód), inne części. Złotoryja, tel. 
076/878-24-67
STAR 200 : różne części. Źmigródek, tel. 071/385-36-12 
STAR 200: most tylny kpi., skrzynia biegów, -1.200 zi. Żórawi
na, woj. wrocławskie, tel. 0601/96-14-54 
STAR 200, 1984 r., SW-400 : kabina, skrzynia ład., wywrotka 
na 3 strony, most, zawieszenie, wspomaganie kier., silnik, koła, 
chłodnica. Legnica, tel. 076/866-44-37 
STAR 200,244,28: kabina nowa, most tylny, skrzynia rozdziel
cza, wały pędne, resory, felgi, bębny, szyby, kolektory, zaczep, 
rozrusznik, alternator, wal korbowy, zbiorniki, pompy, przystaw
ka, filtr powietrza, zderzak, głowice, miski, chłodnica, łapy i inne. 
Wrocław, tel. 0601/76-37-70
STAR 200,28: głowice, wały, dociski, półosie, siodło, zderzaki, 
resory, skrzynie biegów, skrzynka akumulatora, szyby, drzwi, 
błotniki, pompy i inne. Wrocław, tel. 355-31-12, 0605/07-77-88 . 
STAR 28 : wywrotka z uszkodzoną blokadą - 1.500 zł. Biała, 
gm. Chojnów, teł. 076/818-69-44
STAR 28 . koło zamachowe, docisk sprzęgła. Krzelów, tel. 071/ 
389-93-33
STAR 28 : wywrót, - 1.600 zi. Prochowice, tel. 0602/82-11-26 
STAR 28 : sprężarka mala, centralne smarowanie, z kołem pa
sowym i przewodami -100 zl, kolumna kierownicy • 40 zł, cho
inka nowa, do skrzyni biegów, z klinami - 70 zlt 5 bieg szybki * 
15 zl. Świebodzice, tel. 074/854-11-85 
STAR 28 : różne części, nowe i używane, tanio. Trzebnica, tel 
071/312-33-10

STAR 28 : kpi. silnik w b. “dobrym stanie • 800; Zl, skrzynia ła
dunkowa, kiper, wym. 4,60 m x 2,25 m, kpi. z siłownikiem -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/351-90-52, 0602/33-18-45 
STAR 29: kabina - 500 zł. Biała, gm. Chojnów, tel. 076/818-69-44 
STAR 29 : kabina - 400 zi, silnik SW 400, bez walu - 1.200 zł, 
głowice • 150 zl, obudowa sprzęgła - 200 zł, skrzynia biegów • 
250 zł, pompa wtrysku - 300 zł. Prochowice, tel. 0602/82-11-26 
STAR 660 : skrzynia rozdzielcza, - 300 z i. ., gm. Złotoryja, tel. 
076/878-67-01 X
SUBARU IMPREZA: kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry • 430 zł/2 szt. Brzeg, tel. 0605/67-67-58 
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r .: nagrzewnica z klimatyza
cją wzmocnienie tylne boczne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SUBARU IMPREZA 4WD, 1999 r., 2000 ccm, benzyna, G T ,: 
piasta kola, tylna prawa, bez ABS, amortyzator prawy tylny, kom
pletny, listwa górna szyby przedniej, zaślepka zderzaka przed
niego, lewa strona, siiniczek reflektora, listwy dachowe. Strze
lin, tel. 071/392-68-29 po godz. 20, 0503/58-29-22 
SUBARU JUSTY : maska przednia i tylna, zderzak, błotniki, 
atrapy, ukl. wydechowy, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r . : wszystkie części. Prusice, 
woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
SUZUKI BALENO : zderzak, maska przednia i tylna, lampy I 
inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 0601/ 
70-76-45
SUZUKI MARUTI: teleskopy przednie, 2 szt. - 200 zł. Wałbrzych, 
tel. 0604/08-65-49
SUZUKI MARUTI, 1993 r., 800 ccm: silnik * osprzęt, alternator, 
zbiornik paliwa, dach, zderzaki, błotniki, koła, szyby, drzwi, lam
py, fotele, mosty, belki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
SUZUKI SWIFT GLS : klapę tylną. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
SUZUKI SWIFT : błotniki, zawieszenia, zderzaki, drzwi, klapy, 
lampy, tapicerka, ukl. wydechowy. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI SWIFT, 1986 r., 1000 ccm : różne części z rozbiórki. 
Wiązów, tel. 071/393-13-37, 0604/10-79-48 
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 1000 ccm, benzyna : silnik, skrzynie 
biegów, półosie, komputery. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
SUZUKI SWIFT, 1994 r .: lampy, drzwi, zderzaki, pompa wspo
magania i inne. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/67-28-28 
SUZUKI VITARA: maska przednia,-zderzaki, atrapa, koła. Wro
cław, teł. 0601/72-56-81
SUZUKI WAGON R+: drzwi, klapa tylna, maska, lusterka. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
SYRENA BOSTO: drzwi tylne nowe, • 100 zl. Wrocław, tel. 071/ 
367-77-13
TALBOT HORIZON, SOLARA: wszystkie części diesel, benzy-. 
na. Wrocław, tel. 071/341-68-90, 0501/47-52-60 
TALBOT TAGORA, 1982 r .: blok silnika z dokumentacją, różne 
części. Ostrów Wlkp., tel. 0607/12-31-34 
TATRA 815: silnik 12 V (turbo), nowy, głowice, nowy wałek skrzy
ni biegów; komplet naprawczy, turbo docisk, siłownik wywrotu i 
hamulca, zawory, serwo, skrzynia rozdzielcza, rozrusznik i inne. 
Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, Ó603/77-93-50 
TATRA 815 S3J993 r.: skrzynia ładunkowa do wywrotki - 3.500 
zł + siłownik wywrotu, nowy • 1.500 zł. Ujazd, teł. 077/463-71-20 
TAWRIJA: rozrusznik, stacyjka, tarcza sprzęgła, elementy ha
mulca. Wałbrzych, tel. 074/841-98-80 
TOYOTA : silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
TOYOTA, 1997 r., 30 tys. km, 1300 ccm : silnik ♦ skrzynia bie
gów, stan b. dobry. Legnica, tel. 076/852-38-96,0600/52-57-85 
TOYOTA 4RUNNER : lampy tylne -150 zł/sztuka. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
TOYOTA AVENSIS KOMBI: klapa tylna, lampy, zderzaki, błot
niki. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA AVENSIS : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 0608/ 
86-18-93
TOYOTA AYENSIS: drzwi, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 0601/ 
71*9-58
TOYOTA AVENSIS : atrapa przednia, wykładzina wygłuszenia 
pokrywy silnika. Wrocław, tel. 0603/84-77 
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
O  TOYOTA AVENSIS, 1998/00 r.: tylna prawa ćwiart

ka, progi, filtr powietrza, nadkola plastikowe, ta
picerka, skrzynia biegów, silnik, listwa kierowni
cza, amortyzatory, zwrotnice, wahacze, zawiesze
nie tylne, drzwi tylne, elem. plastikowe, półosie, 
sprężarka klimatyzacji i inne. Świdnica, tel. 0604/ 
82-66-90,0607/64-52-82 87025391
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TOYOTA AVENSIS, 1999 r . : fotele z poduszkami pow., zawie
szenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, ćwiarka. 
przednia itp. Wrocław, teł. 0602/80-01-02 
TOYOTA AVENSIS, 2000 r., 2000 ccm, 16V limuzyna: drzwi, 
kpi. klimatyzacja, klapa tylna, lałnpy tylne, zawieszenia, dach, 
skrzynia biegów (5), ABS, części do silnika, błotniki tylne, po- 
dłużńice, plastiki db wnętrza i inne. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1989 r., 250 tys. km, 2000 ccm, turbo 
D : wszystkie części z rozbiórki. Opole, tel. 0604/59-30-11 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : głowica kompl., 
zawieszenia, pokrywa tylna kompl., skrzynia biegów i inne. 
Opole, tel. 0602/89-18-15
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, benzyna, 16V : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
TOYOTA CARINA : różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA CARINA : różne części. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTA CARINA E : klapa tylna - 100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
302-72-09
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 zl, półosie, kompletne - 220 zl, sprzęgło, kom
pletne • 150 zł, rozrusznik - 300 zł, wahacze przednie, dolne - 
100 zł/szt., drzwi z szybami • 250 zl/szt., lampy tylne, zespolo
ne -150 zł/szt. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41 
TOYOTA CARINA II, 1990 r . : błotniki, drzwi, wahacze, lampy, 
zwrotnice, przeguby, docisk sprzęgła, inne. Wrocław, tel. 0601/ 
26-88-38
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 1600 ccm, 16V : różne części 
mechaniczne i blacharskie, kompletna dokumentacja. Twarda- 
wa, tel. 077/437-17-98, 0603/19-50-90 
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 1600 ccm. 16V: wszystkie części 
mechaniczne, skrzynia biegów ♦ silnik (oclone), dokumentacja. 
Szonów, tel. 077/437-17-98, 437-19-47 
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 C EU CA : klapa tylna, lampy, koła. Wrocław, tel. 0601/ 
95-16-78
TOYOTA CELICA, 1980 r., 2000 ccm : silnik na części, skrzynia 
biegów, most tylny, błotniki, maska, klapa, drzwi, szyby, koła, 
lampy i Inne części z demontażu. Złoty Stok, tel. 0608/10-81-77 
TOYOTA CELICA, 1989 r. : drzwi, klapa tylna, maska i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
TOYOTA CEUCA, 1990/94 r. : silnik, halogeny i inne części. 
Gorzów Wlkp., tel. 0604/96-46-48 
TOYOTA CEUCA, 1992 r„ 20"00 ccm. 16V. silnik - 600 zł. pół

osie, poduszki silnika, sprzęgło, kolektory, siiniczek wyciera
czek i szyberdachu, inne. Wrocław, tel. 0501/23-01-13 
TOYOTA COROLLA, 1800 ccm, diesel: silnik oclony, skrzynia 
biegów (5). Bolesławiec, tei. 0609/53-53-05 
TOYOTA COROLLA, 1300 ccm, 12V: skrzynia biegów (5), roz
rusznik, plastiki oraz inne drobne części. Cieszków, woj. wro
cławskie, tel. 0603/10-59-35
TOYOTA COROLLA: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA COROLLA: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTA COROLLA, diesel: głowice, duży wybór, splanowa- 
ne, sprawdzone, z zaworami, - 700 zl. Wrocław, tel. 071/ 
324-81-08 do godz. 18, 0601/70-22-78 po godz. 7 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1985 r., 1300 ccm, benzyna D X : 
drzwi z tapicerką i szybami, rozrusznik, pompa wodna, serwo, 
chłodnica, lampa boczna postojówka, lampy tablicy tylnej, sprzę
gło z dociskiem, uszczelki gumowe i plastikowe. Wrocław, tel. 
071/355-04-79
TOYOTA COROLLA. 1986 r„ 1600 ccm 3-drzwiowy: klapa tyl
na kpi., drzwi, lampy, skrzynia biegów (5) i inne. Goloszyce 18, 
gm. Żarów k. Świdnicy, tel. 074/850-67-78 
TOYOTA COROLLA DX SEDAN, 1986 r . : drzwi kpi. do modelu
4-drzwiowego, części tylu, klapa, lampy, zderzak, kolumny 
McPhersona, szyby, zwrotnice, półosie, osprzęt silnika 2 A i 4 A 
i wiele innych części z demontażu. Lądek Zdrój, tel. 0504/ 
97-02-52
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r. poj. 1300 ccm wtrysk i 1800 
ccm diesel: wszytskie części z demontażu do modelu 3* i
5-drzwiowego. Świdnica, tel. 0601/55-97-11?■.
TOYOTA COROLLA. 1988 r. : różne częśd. Brzeg, tel. 077/ 
416-30-78
TOYOTA COROLLA. 1988 r., 1600 ccm, benzyna : gażnik kpi., 
aparat zapłonu, pompa wspom, • 300 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-76-22, 0602/52-56-48
TPYOTA COROLLA, 1989 r., 1300 ccm : skrzynia biegów (5) • 
20 zł, inst. z bezpiecznikami • 20 zi, stacyjka -1 0  zł, wahacze - 
10 zł, Inne, gratis. Iłowa, tel. 068/377-44-66 
TOYOTA COROLLA, 1990 r. liftback: konsola, licznik, zwrotni
ce, blenda tylna, dmuchawa, obudowa nagrzewnicy, chłodnica 
oleju, stacyjka, ukl. hamulcowy, zbiornik paliwa, zamki, klamki i 
inne, Wrocław, teł. 071/354-36-81, 0604/36-89-38 
TOYOTA COROLLA, 1990 r. : zamek i zawiasy maski przed
niej, • 100 zł. Wrocław, teł. 071/354-21-43 
TOYOTA COROLLA, 1990/00 r. : bagażnik, nowy, zamykany 
na kluczyk, firmy Thule, • 200 zł. Wrocław, tel. 353-52-36,0604/ 
29-14-41
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1600 ccm, 16V, : półoś prawa, 
zwrotnica, wahacz prawy, przekł. kierownicy, wspomaganie, 
nagrzewnica, błotnik lewy przedni, klapa tylna, drzwi tylne lewe, 
szyba boczna przednia prawa. Wrocław, teł. 0604/47-18-43 
TOYOTA COROLLA, 1992/99 r. : zawieszenia, drzwi, szyby 
boczne, błotniki, kolumna kierownicy, amortyzatory, dach do 
modelu 3-drzwiowego 95 r. Świebodzice, tel. 074/854-32-01, 
0605/55-55-37
TOYOTA COROLLA, 1998 r. : prawe, przednie drzwi, belka 
zawieszenia, wahacze, głowica, docisk sprzęgła. Wrocław, tei. 
0601/26-88-38
TOYOTA COROLLA, 1999 r.,: atrapa • grill, nowa, zapakowa, • 
100 zi. Lubin, tel. 0606/58-21-73
TOYOTA COUPE, 1980 r., 1300 ccm : skrzynia biegów, kolum
na kierownicza, szyby lewe i inne, od 30 zł. Droszków, gm. Za
bór, woj. zielonogórskie, tel. 0605/11-09-31 
TOYOTA HIACE : zderzaki. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA HIACE, LITEACE, CARINA E : różne częśd mecha
niczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie biegów, szy
by, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, części zawie
szeń, częśd silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, częśd od Hiace 
do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/ 
543-38-51, 0601/56-42-29
TOYOTA LAND CRUISER: błotniki. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r .: różne częśd blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 . 
TOYOTA LEXUS : zderzak tylny. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA PREVIA : klapa tylna, błotniki. Oleśnica, tel. 071/ 
315-40-51
TOYOTA RAV4 : zderzaki, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA STARLET: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTĄ STARLET, 1984/88 r. poj. 1000 cćm i 1300 ccm: czę
śd z  demontażu do modelu 3- i 5-drzwiowego. Świdnica, tel. 
0601*55-97-11
TOYOTA YARIS : różne częśd. Wrocław, teł. 0502/67-60-2? 
TOYOTA YARIS : różne częśd. Wrocław, teł. 0502/50-44-46 
TOYOTA YARIS, 2000 r. 5-drzwiowy: wózek, wahacze, półosie, 
zwrotnice, kolumny McPhersona, listwa kierownicza, drzwi kom
pletne, lusterka z regulacją elektryczną. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51, 314-38-54
TRABANT 601: szyby, tłumik, opony zimowe 2 szt. i inne. Jele
nia Góra, tel. 0609/63-95-70
TRABANT 601 : różne cżęśd, elementy karoserii, lampy, re
flektory, szyby, opony, fotele, pokrowce, rozrusznik, gażnik i inne. 
Wrodaw, tel. 0501/74-73-71
TRABANT 601 S, 1988 r . : silnik, drzwi, klapa bagażnika, ma
ska silnika, skrzynia biegów, lampy, stacyjka, kolumna kierów- 
nicy, szyby, koła i inne. Wrocław, tel. 0602/21-31-94 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm : różne częśd używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
UAZ: obudowa kabiny (z tworzywa), • 300 zt. Zielona Góra, tet. 
0609/58-79-41
URAL; wdągarka (lebiodka), udąg 301, napęd wałkiem, nowa,
- 600 zł. Lubin, tel. 0502/60-93-39
VOLVO 2.4 TD, D : koła zamachowe (2 szt ), dodsk sprzęgła (2
szt.) • 200 zl/szt. Kąty Wrodawskie, tel. 0607/19-96-31
VOLVO 200 : przekładnie kierownicy, 2 sztuki • 200 i 400 zt.
Kąty Wrodawskie, tel. 0607/19-96-31
VOLVO 200, 300 : różne części. Oleśnica/Wrodaw, tel. 071/
314-32-49, 0502/27-50-17
VOLVO 240,1982 r . : silnik gażnikowy, • 400 zl. Wrocław, Sko
kowa, tel. 071/349-21-74, 312-58-23 
VOLVO 240,1985 r . : różne częśd. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-53-41
VOLVO 244 GL: lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
VOLVO 244 : pompy, zderzaki, maski, lampy i inne. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
VOLVO 244 KOMBf, 1985 r., 2400 ccm, diesel: silnik, stan b. 
dobry, chłodnica, rozrusznik, błotniki przednie, maska, atrapa, 
zderzaki, lampy, drzwi, szyby, kolumny McPhersona i inne. 
Wałbrzych, teł. 0603/53-31-20
VOLVO 340,360: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VOLVO 340: lampy, błotnik, maska silnika, wal napędowy, drzwi, 
chłodnica, grill, koła, zderzaki. Wrocław, te|. 0601/95-16-78 
VOLVO 340 : amortyzatory nowe, tłumiki 1.4, pasy napędowe, 
elementy zawieszenia, wały napędowe, lampy, zderzaki, czę
ści blacharskie, skrzynia biegów, sprzęgła. Wrocław, tel. 0501/ 
60-84-40

VOLVO 340, 1987 r., 1600 ccm, diesel: lampy tylne, głowica 
kpi. • 450 zi. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
VOLVO 340-360 : reflektory przednie, Wrocław, tel. 0602/ 
79-31-55
VOLVO 343,1978 r . : skrzynia biegów (automatic), pasy pęd
ne, mechanizm różnicowy. Bolesławiec, tel. 075/734-29-67 
VOLVO 343, 1981 r., 1400 ccm, benzyna : błotniki, zawiesze
nie i inne. Żary, tel. 068/374-82-99 
VOLVO 440, 1700 ccm, wtrysk : lampy, szyby, maska, drzwi, 
zderzaki, błotniki, części mechaniczne, skrzynia biegów. Bole
sławiec, tel. 0607/69-90-83
VOLVO 440,1988/92 r„ 1800 ccm : wszystkie częśd. Ziębice, 
tel. 074/819-08-87, 0600/57-51-85 
VOLVO 440,1992 r.: silnik, skrzynia, zawieszenia, maski, lam
py, błotniki. Gorzów Wlkp., tel. 0602/82-43-26, 095/722-94-56 
VOLVO 440, 460 : błotniki, lampy tylne i przednie, zderzaki, 
kola, felgi, wały, chłodnica i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VOLVO 440,460 : amortyzatory, czę|d silnika, lampy, zderza
ki, półosie, piasty, plastiki, zawieszenia, skrzynia biegów (5), 
tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0501/60-84-40 
VOLVO 440, 480 : drzwi, błotniki, półosie, alternator, rozrusz
nik, głowice, szyby, komputery, poduszki silnika, tarcze, sprę
żyny, kolumny McPhersona, zbiorniczki, liczniki i inne części. 
Oleśnica/Wrocław, tel. 071/314-32-49, 0502/27-50-17 
VOLVO 440-460: amortyzatory nowe, klocki, linki, szczęki ham., 
zadski ham., pompa ham., elementy zawieszenia, lampy, zde
rzaki, częśd blacharskie, osprzęt silnika, tłumiki, skrzynie bie
gów, półosie, szyberdach, oś tylna i inne. Wrocław, tel. 0501/ 
60-84-40
VOLVO 460, 1700 ccm, wtrysk : lampy, szyby, maska, drzwi, 
zderzaki, błotniki, częśd mechaniczne, skrzynia biegów. Bole
sławiec, tel. 0607/69-90-83 .

VOLVO 700, 1991 r. : reflektor lewy przedni (nowy) - 350 zł, 
drzwi • 350 zł. Kąty Wrocławskie, tel..0607/19-96-31 
VOLVO 740 KOMBI, 2300 ccm, benzyna : silnik ze skrzynią 
biegów, automat. - 2.500 zł, klapa tylna z szybą • 500 zl i inne. 
Jelenia Góra, tel. 0502/66-18-16
VOLVO 740 SEDAN : drzwi, pokrywa bagażnika. Wrocław, tel. 
0601/59-17-90
VOLVÓ 740 KOMBI, 1986 r., 2400 ccm. diesel, stan b. dobry, 
na białych tablicach - 2200 DEM. Wrocław, tel. 0604/30-25-02 
VOLVO 740,1989 r .: maska silnika, stan idealny, -110 zł. Wro
daw, tel. 0600/66-31-05
VOLVO 740,760, 2400 ccm, turbo D : części silnika, klapa tyl
na do modelu kombi. Jedlina Zdrój, tel. 0606/36-01-64, woj. 
wałbrzyskie
VOLVO 740, 760, 940 : skrzynie biegów, turbina, pompy wtry
skowe Vacum, pompy hamulcowe i wspomagania, klapy, drzwi, 
szyby, chłodnice, pompy paliwa, wahacze, wały, lusterka, sprę
żyny, sworznie, drążki i inne części. Oleśnica/Wrocław, tel. 071/
314-32-49, 0502/27-50-17
VOLVO 740,850 : elementy blacharki i zawieszenia. Oleśnica, 
tel. 071/315-40-51
VOLVO 760 : poduszki pow. kierowcy i pasażera • 2.300 zi. 
Wrocław, tel. 0501/56-48-57
VOLVO 850 : ćwiartki, komputer skrzyni biegów, komputer sil
nika, zawieszenia. Wrodaw, tel. 0601/79-08-31 
VOLVO 850 GTL, 1993 r. automat: silnik 2500 ccm benzyna. 
Głogów, tel. 076/832-11-22
VOLVO 850, S70 : błotnik tylny prawy, nowy, - 450 zl. Wrocław, 
tel. 071/348-00-28, 0603/54-04-40 
VOLVO 850, OTO: dach, tylne ćwiartki i zderzaki, drzwi, pompy, 
piasty, zwrotnice, zawieszenia, sprężyny, nagrzewnice, wenty
lator, wahacze, tarcze, plastiki, boczne poduszki pow., przekaź
niki, kolektory, obudowa skrzyni biegów. Oleśnica/Wrocław, tel. 
071/314-32-49, 0502/27-50-1 Z-
VOLVO 940 : oblachowanie, szyby, zawieszenia, most, osprzęt 
silnika 2300 ccm turbo, skórzana tapicerka i inne. Góra, tel, 
0602/10-58-73
VOLVO AMAZON, 1800 ccm : oryginalny komplet naprawczy, 
prod. szwedzkiej. Zielona Góra, tel. 0601/21-98-80 
VOLVO F12 : kabina z sypialnią, 1986 r., biała. Wrocław, teł. 
071/357-03-52; 0601/71-51-65
VOLVO F611, 1981 r. : silnik, skrzynia biegów + inne podze
społy. Opole, tel. 077/415-50-29, 0601/58-05-69 i 
VOLVO S40, V40, S70, V70 : maska. Oleśnica, tel. 071/
315-40-51
O  VOLVO V40,1997/01 r . : drzwi tylne, listwa pro

gowa, prawa ćwiartki, silnik, kpi. wnętrze (skó
rzane), zawieszenie tylne i przednie, „wózek” pod 
silnik, elem. plastikowe, osłona pod silnik, koła 
z oponami. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/ 
64-52-82 87025431

VOLVO V40,1999 r.,1800 ccm, 16V : poduszki pow., konsola, 
klimatyzacja, szyby, lampy, drzwi, maska, zderzaki, ABS, pół
osie, skrzynia biegów (5), chłodnica, elementy tapicerki, części 
silnika, dach z szyberdachem, zawieszenie, podłużnice. Lubin, 
tel. 0605/13-32-44
VOLVO V40, S40, V70, 850 : oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tet. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, V70,740,850: el. zawieszenia, silnik i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
VOLVO V40, V70, S80 : różne części. Kostrzyń, tel. 0607/ 
84-76-55
VOLVO OTO, S70: maska silnika, drzwi tylne prawe, filtr węglo
wy, próg prawy, lusterka, błotnik tylny lewy, moduł SRS, felga 
aluminiowa Persus 16”, przełącznik kierunkowskazów. Wrocław, 
tel. 0602/79-31-55
VW, 72 tys. km, 1300 ccm, benzyna : silnik. Bolesławiec, tel. 
0609/53-53-05
VW : silniki 1.5D, 1.6D, 1.9D, głowice, pompy wtryskowe, roz
ruszniki, alternatory, skrzynie biegów, sprzęgła, półosie, kolek
tory, pompy wodne i hamulcowe, tłoki, korbowody, chłodnice, 
węże, zbiorniczki, klamki, linki, nagrzewnice, klocki; tarcze i 
bębny. Legnica, tel. 076/852-46-02 do godz. 23.0602/30-32-49 
VW, 1500 ccm, diesel: dół silnika, • 1.000 zł. Leszno, tel. 065/ 
529-34-77 w godz. 9-17, 538-03-33 
VW, 1600 ccm, diesel: blok silnika i pompa wtryskowa. Opole, 
tel. 0601/46-16-29
VW : hak holowniczy -120 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-11-48, 
0601/75-86-31
VW, 1600 ccm, diesel : silnik ze skrzynią biegów i osprzętem 
do remontu, inne części do silnika, 4 koła zimowe 155/13 oraz 
jedna opona. Wrocław, tel. 071/357-03-52 wieczorem, 0603/ 
88 -01-12
VW, 1600 ccm, diesel : silnik, skrzynl^biegów, oświetlenie, 
zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 0 0̂6/40-03-11 
VW, 1900 ccm. turbo D : silnik. Wrocław, tel. >12-16-05 
VW, 1600 ccm, diesel: głowica, gwarancja szcząjńeśd, • 500 
zł, Wrocław, teł. 0602/17-27-14 - ' VX-
VW, 60 tyś', km, 1800 ćcm : silnik kompletny z osprzętem, • 
2.000 Zł. Wrocław, tel. 071/346-41-59; 334-65-41 
VW, 1600 .ccm : pompa wtryskowa, stan idealny - 350 zi. Wro
daw, tąl. 0503/99-07-05.

VW : głowice silników benzynowych, różne typy. Ziębice, tel. 
*  07478T931-3O x  >7 • ...

-VWJj§Q0fc46BÓ. ^900 D i TD: silniki w ęalośd tub na części, z 
**i0«r*8tffcTimentacją i'rękojmią, faktura VAT, skrzynia biegów, zawie

szenia, rozruszniki. Złotoryja, teł; 076/878-29-13, 878 5̂1-96 
VW, 1984 r., 141 tys. km,1900 ccm, Boxer: silnik, po remonde, 
z dokumentacją, instal. gazowa prod. polskiej, zbiornik gazu 
poj. 1201, z dokumentacją, - 2.000 Zl. Szkląry, gm- Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0604/28-05-19
VW BORA: lampy przednie ksenonowe, kompletne. Opole, tel. 
0502/04-43-57
VW BORA : maska, reflektory, błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, chłodnice, lampy tylne. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW BORA, 1998/00 r., 1600 ccm, 1900 ccm, TD i: osprzęt silni
ka, pólosle, ABS, ESP, serwo drzwi przód, zawieszenie, skrzy
nia biegów (5), chłodnica, wentylator, turbina, głowica. Procho
wice, tel, 0606/64-09:98
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk : podłużnice, ćwiartki tyl
ne, drzwi, klapa, fotele, lampy, tapicerki, wzmocnienie, zawie
szenie, ukł. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, szyby, zegary, 
skrzynia biegów, osprzęt silnika, silnik, plastiki, zbiorniczki, 
nagrzewnica, serwo, półosie, obudowa chłodnicy i jnne. Legni
ca, tel. 0603/80-26-88
VW BORA, 2000 r .: klimatyzacja klimatronic i manualna, kpi. z 
demontażu, możliwy montaż. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86, 
0608/72-14-92, 0049/17-57-40-99-22 Niemcy 
VW BUS : zawieszenie tylne i przednie, skrzynia biegów, ha
mulce, drzwi, szyby, nadwozie z dokumentacją inne. Wrocław, 
tel. 0502/56-86-04
VW BUS, 1975 r„ 1600 ccm, boxer: silnik po remoncie kapital
nym, możliwość sprawdzenia, chłodzony powietrzem, inne czę
śd, - 800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0606/91 -83-75 
VW BUS, 1982 r. : różne częśd z demontażu. Głuszyca, tel. 
074/845-62-98
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, drzwi, 
zawieszenia, błotniki tylne, dach, pólośki i inne. Zielona Góra, 
tel. 0600/54-93-56
VW CORRADO G-60,1800 ccm : skrzynia biegów (5), • 500 zł. 
Gostyń, tei. 0603/49-88-32
VW CORRADO: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
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 G-60, 1991 r . : elementy silnika, skrzynia bie
gów, komputer, pompa paliwa. Ołobok, Długołęka, tel. 062/ 
739-03-37, 071/315-94-49
VW DERBY : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW DERBY, 1977 r., 1100 ccm, benzyna : silnik ze skrzynią 
biegów. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-32-46 
VW GARBUS : szyby boczne i tylna, - 200 zl. Bojanowo, tel. 
065/545-61-57
VW GARBUS : silnik, części silnika, skrzynia biegów, szyby, 
zawieszenie, rozrusznik, inne. Świdnica, tel. 074/640-66-88, 
0607/35-30-69
VW GARBUS : poj. 1200 ccm, 1300 ccm, 1303 ccm, szyby,

drzwi, błotniki przednie i tylne, bębny, dach, maski, zawiesze
nie przednie i tylne, stacyjka, klamki, tapicerka, przekładnia kie
rownicy, cylindry, głowice, blok silnika i inne. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58, 0602/35-61-24
VW GARBUS, 1300 ccm 1303: elementy zawieszeń i blacharki 
i inne. Wrocław, tel. 0501/16-93-32 
VW GARBUS. 1973 r.: klapa tylna, -100 zł. Oleśnica, tel. 0606/ 
63-17-09
O  VW GOLF III: drzwi tylne lewe, tapicerka, plasti

ki, szyba przednia. Wrocław, tel. 0503/37-52-23 
01031971

VW GOLF II, III; drobne częśd. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po 
godz.16
VW GOLF III: sprężyny sportowe, czerwone z przodu, obniżają 
6 cm z tylu 4 cm, • 320 zl. Bolesławiec, tel. 0600/36-55-48 
VW GOLF I, 1100 ccm : silnik ze skrzynią biegów, kompletny, 
stan b. dobry, z dokumentacją - 600 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-51-64
VW  GOLF l i : zderzak przedni, wąski - 50 zł, tylny wąski, bez 
wzmocnienia - 20 zł. Bolesławiec, tel. 0606/16-02-75 
VW GOLF I 2-drzwiowy : półka, szyby, zawieszenie tylne kpi., 
kanapa, fotele z zagłówkami, drzwi prawe i lewe uzbrojone, pasy, 
łożyska i inne. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 0502/84-48-47 
VW GOLF GT III, 2000 ccm : częśd silnika. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
VW GOLF : felgi aluminiowe ATS, 2 szt. Bolesławiec, tel. 0602/ 
89-71-64
VW GOLF, 1500 ccm, diesel: silnik kpi., do remontu, - 600 zł. 
Borek Strzeliński, tel. 071/393-05-35 
VW GOLF I, II: zawieszenia, elementy blacharki, szyby, maska 
silnika, klapalylna (VW Golf II), bez miejsca na rejestrację, skrzy
nia biegów (5). Chojnów, tel. 076/877-36-55 
VW GOLF I, II, III: drzwi, maski, klapy, szyby, fotele, skrzynie 
biegów, lampy, kolumny McPhersona, zwrotnice oraz kola. Dzier
żoniów, tel. 0604/39-03-23
VW GOLF U, 1800 ccm : chłodnica - 90 zł, grill • 30 zl, lampy 
przednie - 25 zl/szt0 wzmocnienie górne - 30 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/645-91-43, 0607/15-81-0/ . .
VW GOLF IV, 1900 ccm. TD i: skrzynia biegów, elementy za
wieszenia, tapicerka, ćwiartki i inne. Głogów, tel. 0606/47-44-29 
VW GO LF: tylna półka z głośnikami. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-04-68
VW GOLF IV : lampa przednia lewa, -150 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-96-15, 0602/10-37-69,
VW GOLF III do 1995 r.: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/ 
26-96-78
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), silnik, 1600 
ccm, turbo. D * głowica, turbina i inne. Legnica, tel; 0602/75-93-93 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów (5), lam
py, szyby, elementy blacharki i inne, oclone, gwarancja. Legni
ca, tel. 0601/78-25-72
VW GOLF III: dach do modelu 5-drzwiowego. Leszno, tel. 0602/ 
18-36-93
VW GOLF II11.4, 1.8 benzyna : błotnik tylny, szyberdach, za
wieszenie przednie i tylne, fotele, drzwi, klapa tylna do kombi, 
skrzynia biegów (5), automatic i TDI, ukł. wydechowy. Lubań, 
teł. 0603/60-36-74
VW GOLF II, 1800 ccm : silnik ze skrzynią biegów (5), błotnik 
lewy, drzwi x2, wahacze, chłodnica, dach, nagrzewnica, szyby 
boczne, plastiki, zbiornik, lampy tylne, pompa hamulcowa, ma
ska. Lubań, tel. 0603/28-02-72 
VW GOLF IV : zderzak przedni. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
VW GOLF III, 1900 ccm, TD i: silnik, zawieszenie tylne, błotnK 
ki, tapicerka, szyby, drzwi i Inne. Lubin, tel. 0600/17-73-62 
VW GOLF IV, 1900 ccm, TDi, 16V : błotniki przednie (prawy i 
lewy), zderzaki, chłodnica wody ♦ klimatyzacji, intercoolera, 
reflektory, poduszki pow., sensor * napinacze. głowica, osprzęt 
silnika, klimatyzacja, nawigacja, półosie, wahacze, skrzynia bie
gów, komputer, zbiorniczki i ine. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
VW GOLF II, 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), - 750 zł. 
Malczyce,/tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna : silnik, automatyczna skrzynia 
biegów • 400 zi. Miroslawice, gm. Sobótka, tel. 071/390-90-62 
VW GOLF II : części przodu, pas, błotniki, maska przednia, 
podlużnica Namysłów, tel. 077/410-25-91 
VW GOLF II: głośniki Nokia, oryginalne, mało używane • 100 
zł. Nowogród Bobrzański, tel. 0605/76-93-28 
VW GOLF III: lampy, błotniki, drzwi, maski, zderzaki, tapicerki, 
szyby, zawieszenia, skrzynie biegów, silniki (1.4, 1.6, 1.8, 1.8 
GTi). poduszki, elementy klimatyzacji, ćwiartki, dachy, luster
ka, plastiki wnętrza i inne. Obora k. Lubina, tel. 0607/04-26-96 
VW GOLF III: poduszki pow. kierowcy i pasażera, sensor. Obor
niki Śląskie, tel. 0602/37-53^19
VW GOLF III, 1800 ccm, benzyna : silnik z dokumentacją. Oła
wa, tel. 071/313-92-38
VW GOLF : silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33' po gódz. 15, 0601/79-30-54 
VW GOLF, 13Q0ccm, benzyna: silnik, skfzynia biegów, reflek
tory, błotniki, drzwu zderzaki, elementy mechaniczne, zawie
szenie przednie t tylne. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/ 
312-54-64, 0606/40-03-11 '
VW GOLF: półosie, wentylator nagrzewnicy podwójny. Pudliszki, 
tel. 065/573-84-80 :

D O  A U T
JAPOŃSKICH • KOREAŃSKICH

58-500 0P°11
JELENIA GÓRA
ul. Kasprowicza 27 
czynna pon.-sob. 8-17

>0075/753-35-70

m  C L i© ,w v s v « A 7 / i
t :  3 2 9  0 3 4 7 *  W-w* u l.O łb iń s k a  8 a  t t t

A U TO  GIEŁDA D O LN O ŚLĄSKA 58 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa)  ̂ 8.06.2001
•W 'i t W m - J  W  m r *  ̂ ■ • i  i  i# V s 'i.  “ .v. c . o u  ^ * '1 *  *  ̂ i*



CZĘŚCI UŻYWANE 
DO AUT TERENOWYCH

SZLIFIERNIA WAŁÓW, CYLINDRÓW, DORABIAM PANEWKI, NAPRAWA GŁOWIC.
Mirków, tel. 071/315-10-42 °P006691

T EL. 061/813-07-03,0-605 300 300,0-608 300 300

VW GOLF III : prawy błotnik, • 99 zl. Raszków, tel. 062/ 
734-44-19, 0504/98-83-00
VW GOLF I. 1100 ccm : silnik po remonde kapitalnym, kpi., 
sKrzynia biegów, • 1.500 zl lub zamienię na kosiarkę rotacyjną.  ̂
Sarby, tel. 074/816-12-13
VW GOLF III VR6,1800,1900 TD. 2000: wózki, wahacze, pół
osie, zwrotnice, kolumny McPhersona, stablizatory, lusterka z 
regulacją elektryczną. Smardzów, tel. 071/398-33-51.314-38-54 
VW GOLF IV : klapa tylna kompletna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
VW GOLF II: rozrusznik, aparat zapłonu. Wałbrzych, teł. 074/ 
845.32-80, 0608/83-17-13
VW GOLF III: zawieszenie przednie, łapmy przednie, lusterka, 
obudowa filtra do turbo D. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/ 
35-61-24
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry - 1.200 zł ♦ 
do, rozrusznik, chłodnica i inne. Wałbrzych, teł. 0603/53-31-20 
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: głowica - 400 zł, wtryski. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
VW GOLF II, 1800 ccm, 16V: silnik odony - 500 zl, rozdzielacz 
wtrysku z filtrem -120 zl, alternator • 110 zl. Warta Bolesławiec
ka, teł. 076/818-90-66
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów (4), 
kompletna dokumentacja, stan dobry, - 350 z ł , zamienię na 
dekoder Wizji, Cyfry* lub telefon komórkowy. Wojcieszów, tel. 
075/751-18-70
VW GOLF III: lampy tylne kpi. Wołczyn, woj. opolskie, teł. 06031 
03-49-57
VW GOLF : lampy tylne, reflektor, szyba tylna. Wrodaw, tel. 
071/372-22-86
VW GOLF III, IV: lampy, klimatyzacja, zderzaki, pompy, błotni
ki, maski, tapicerki, szyby i inne. Vfrodaw, tel. 0601/95-16-78 
VW GOLF Ij: drzwi tylne prawe, kompletne, do modelu 5-drzwio- 
wego • 100 zł, licznik z obrotomierzem - 60 zl, hokeje pod zde
rzak .szeroki" -120 zi, wąski • 80 zł, daszek nad tylną szybę - 
80 zi, głowica 1.8 • 110 zł. Wrocław, teł. 0600/41-26-40 
VW GOLF I: maska, błotnik, drzwi, wzmocnienie przednie, dach, 
zbiornik paliwa, fotele, tapicerka, plastiki, zawieszenie, silnik 
na częśd, ukł. kierowniczy, belka tylna i inne. Wrodaw. teł. 0503/ 
91-65-81
VW GOLF. 1600 ccm. diesel: silnik kpi., stan b. dobry, • 1.000 
zl. Wrodaw, tel. 0607/12-16-08
VW GOLF I: maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, wzmoc
nienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. Wrodaw, 
teł. 0601/59-21-76
VW GOLF III: maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, za
ślep ki halogenów atrapa, nagrzewnica, nakładki błotników, pro
gi. Wrodaw. teł. 0603/66-97-27
VW GOLF III: wzmocnienie firmy OMP, stabiizator do zamoco
wania na kiefichach pod maską, kolor żółty, -120 zł. Wrocław, 
teł. 0604/36-35-30
VW GOLF II: błotnik przedni lewy - 50 zł. Wrodaw. teł. 0501/ 
23-35-09
VW GOLF II: szyba tylna, ogrzewana, - 60 zł. Wrocław, teł. 
071/320-58-07, 0603/89-79-60
VW GOLF II: McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zderzaka 
przedniego, listewka pod lampy, listewka na lampy. Wrodaw, 
tel. 0601/73-20-98
VW GOLF III: linka sprzęgła (z samoregulacją). Wrodaw, tel. 
0601/73-20-98
VW GOLF III: lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW GOLF 1.4,1.6,1.8, 2.0,1.9 D, TD: pompa wspomagania, 
głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, częśd silnika, skrzy
nia biegów. Wrocław, teł. 0501/22-24-85 
VW GOLF, diesel: głowice, duży wybór, szczelne, sprawdzo
ne. bez pęknięć, spłanowane, 10 szt., z zaworami. - 500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/324-81-08 do godz. 18. 0601/70-22-78 po 
godz. 7
VW GOLF I ł : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderzaki 
szerokie, atrapa z halogenami, reflektory, kierunkowskazy, pro
gi, nagrzewnica, nakładki błotników, listwy na drzwi. Wrodaw, 
tel. 0603/66-97-27
VW GOLF II, 1600 ccm, D, TD : głowica kpi. Wschowa, teł. 065/ 
540-18-09
VW GOLF III, IV : drzwi tylne prawe i lewe, szyba tylna. Ząbko
wice Śląskie, teł. 074/641-15-75
VW GOLF III: klapa tylna. Zgorzelec, tel. 075/771-68-11,0606/ 
23-39-62
VW GOLF Ił : różne częśd z rozbiórki. Zgorzelec, tel. 075/ 
771-68-11, 0606/23-39-62
VW GOLF II SYNCRO : skrzynia biegów (5), wał pędny, - 400 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-76-22, 0602/52-56-48 
VW GOLF I GTI, 1976-83 r., 1600 ccm : wszystkie częśd z de
montażu. Bolesławiec, teł. 0606/36-44-93 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm : wszystkie częśd z demontażu. 
Sobótka Zach., teł. 0604/12-53-23 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, Benzyna: drzwi, silnik komplet
ny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tylne, 
McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
Wlf GOLF 1,1980 r „ : sinik 1500 ccm D, z  dokumentacją, skrzy
nia biegów (4), (5). nadwozie kpł., z dokumentacją, stan b. do
bry, fotele, szyby, 4 koła alum., dach, 3 drzwi, zawieszenia, bak, 
półosie napędowe, zderzak z hakiem, ukł. wydechowy i inne. 
Krotoszyn, teł. 0608/43-02-19
VW GOLF, 1980 r.,: poj. 1100 ccm i  1300 ccm. sinik w b. do
brym stanie - 400 zł. zawieszenie, drzwi 2 szL. maska, blachar
ka, belka, lampy i inne. Waftrzych, teł. 074/855-77-75 po 
godz.18, 0603/43-68-28
VW GOLF, 1981 r., benzyna: różne częśd. Oleśnica, teł. 0501/ 
71-39-96
VW GOLF, 1982 r . : różne częśd z demontażu. Głuszyca, tel. 
074/845-62-98
VW GOLF, 1983 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: drzwi, szyby, skrzy
nia biegów, wahacze, oś tylna, zbiornik paliwa, pas przedni. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
VW GOLF 1,1984 r., 1300 ccm, benzyna : silnik kpi. (uzbrojo
ny), • 700 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
VW GOLF, 1984 r„ 1600 ccm, diesel: silnik kpł. z dokumenta
cją, Boki, korbowody, wał i inne, od 100 zl. Kłoda, woj. lesz
czyńskie, teł. 0601/05-81-98
VW GOLF Ił, 1984/91 r., 1600 ccm. turbo D : głowica, tłoki, czę
śd sinika, pompa wtryskowa. Wrodaw, tel. 0602/23-68-66 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm : różne częśd, silnik, skrzynia 
biegów, - 600 zł. Gniechowice, tel. 071/316-97-85, 0501/ 
62-41-91
VW GOLF II, 1985/92 r., 1300 ccm, benzyna : głowica -150 zi, 
rozrusznik • 70 zl, przekładnia kierownicza - 200 zl, alternator • 
80 zl, aparat zapłonowy Bosch - 35 zł, półoś lewa i prawa -110 
zi, felgi stalowe 2 szt. • 60 zł, zwrotnice -120 zl, przeguby wew. 
i zew. • 50 zł/szt. i inne. Wałbrzych, tel. 074/845-51 -43 po 
godz.15
VW GOLF II, 1986 r.,’ 1800 ccm : plastiki, zegary, konsola, za
wieszenia, belka tylna, drzwi, serwo i inne. Legnica, tel. 0601/ 
84-47-45
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VW GOLF II, 1986 r., 66 tys, km : zawieszenia, koła, klapa tyl
na, lampy tylne, kierunkowskazy przednie, zderzak tylny, kon
sola, licznik i inne z rozbiórki. Kowary, teł. 075/718-32-32, 075/ 
761-43-88'
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm 1300 ccm: wszystkie części 
blacharskie ł mechaniczne. Lubin,.teł. 0602/79-49-60 
VW GOLF II. 1986 r., 1600 ccm, diesel, 3-drżWiowy: dach, drzwi 
prawe, instal. elektryczna, belka przednia, oś tylna, lampa tyf- "* 
na prawa, podsufitka, przełącznik świateł, amortyzatory, szyby, 
silnik wycieraczek i inne części. Miokowskie, gm. Namysłów, 
tel. 077/419-22-39
VWGOLFII, 1987 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy: maska - 
70 zł, zbiornik paliwa - 50 zł, belka tylna - 90 zl, serwo - 50 zł, 
drzwi - 80 zl/szt., zderzak tylny - 50 zł, amortyzatory tylne - 30 
zl/szt., lampy - 30 zl/szt., głowica 1.3 - 250 zl. rozrusznik • 70 zl, 
alternator • 90 zł, gażnik -100 zł, wskaźniki - 50 zł oraz inne. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18, 0600/31-98-35 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm 3-drzwiowy: różne ćzęśd z de
montażu. Leszno, tel. 065/520-29-79 
VW GOLF II, 1987 r. 1.3 i 1.6 E, 3 oraz 4-drzwiowy: silnik (do 
1300 ccm) - 350 zi, skrzynia biegów (4), do 1600 ccm - 200 zl, 
nadwozie (do modelu 4-drzwiowego) • 600 zl, maski, klapy, drzwi 
-100 zł, dach z otworem na szyberdach (do modelu 3-drzwio- 
wego), reflektory, atrapy zawieszenia, fotele kpi. - 200 zł, tapi
cerka i inne. Świdnica, tel. 074/852-18-28, 0605/46-25-03 
VW GOLF II, 1987 r.: drzwi, lampy tylne, belka przednia, pompka 
centralnego zamka. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
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, tłoki, głowica, 
pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, pół
osie, felgi, zbiornik paliwa, chłodnica, ukł. kierowniczy i wyde
chowy, akumulator, klamki, zamki, zderzaki. Legnica, tel. 076/ 
852-46-02, 0602/30-32-49 do godz. 23 
VW GOLF II, 1987 r., diesel: drzwi kompletne, maska silnika, 
zawieszenie i inne. Nysa, tel. 0600/19-93-29 
VW GOLF II, 1987 r . : drzwi, maska silnika, szyby, błotniki, pół
osie, wózek pod silnik z wahaczami, kolumny McPhersona, 
nagrzewnica, ukł. kierowniczy, lampy, zderzak tylny, skrzynia 
biegów, oś tylna, inst. elektryczna, serwo, rozrusznik. Złotoryja, 
tel. 076/878-64-36
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm : sinik, stan b. dobry, skrzynia 
biegów (4), błotniki, maska, klapa tylna, drzwi, lampy, szyby, 
zawieszenie, inst. elektryczna, rozrusznik, alternator, zbiornik 
paliwa, elementy blacharki i inne. Zloty Stok, teł. 0608/10-81-77 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm : silnik, głowica, rozrusznik, 
chłodnica, bełka, wahacze, drzwi, klapa tylna, ukl. wydechowy. 
Wrocław, tel. 071/311-54-53
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów 
(4), zawieszenia, błotniki, drzwi, chłodnica, McPhersony, klapy 
tylne. Ziębice, tel. 074/819-31-30

pa wspomagahla.Toausznjfc Irtapa^a.Yden^ tythy. "błotni
ki, słupki środkowe, plastil^itótfiab Lubin, tel,06t)9/26-74-28 
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, benzynatf^jtamia bie
gów (5), silnik; zawieszenia, drzwi, roleta bagażnika, relingi 
dachowe i inne. Wrocław, tel. 071/315-10-19 
VW GOLF III, 1995 r . : tapicerka do modelu 5-drzwiowego, po
duszka powietrzna pasażera,.felgi aluminiowe 14-*, plastiki i inne. 
Bolesławiec, tel. 0608/18-83-69.
VW GOLF VARIANT, 1995 r., 1600 ccm, benzyna : błotnik lewy 
- 100 zl, drzwi tylne lewe -150 zl, belka pod silnik - 100 zl, . 
wahacze, plastiki, klapa tylna, tylna oś, amortyzatory, półosie, 
piasty, ei. podnośnik szyb, silnik 1.6 E (80 tys. km) - 400 zl i 2.0 
E - .300 zi. Lwówek Śląski, tel. 0603/62-84-35 
VW GOLF III, 1996 r., 1800 ccm, wtrysk: głowica, tłoki, wał, ukł. 
wydechowy, pompa paliwa, zawieszenia, tylna prawa ćwiartka.

. Legnica, tel. 0601/84-47-45
VW GOLF III, 1996 r., 2000 ccm : silnik, tył nadwozia, klapa 
tylna, zdeaakjylny, tylna oś, zawieszenie przednie drzwi do 
modelu 2-drzwiowetjbTlnne. Jawor, tel. 0607/37-55-56 
VW GOLF KOMBI, 1997 r. : drzwi z szybami, błotniki, lampy, 
zderzaki, szyby, klimatrońic, konsola z poduszkami  ̂zawiesze
nia, silniki (1.6,1.8 GTi), skrzynie biegów, tapicerka, klapy, po
dłużnice, tył nadwozia (do kombi), dach (do modelu 5-drzwio- 
wego) i inne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW.GOLF III, 1997 r . : szyba tylna ogrzewana -100 zł, zamek 
klapy bagażnika • 40 zł, błotnik przedni lewy, nowy, z okrągłym 
kierunkowskazem - 60 zl. Wrocław, tel. 071/320*58-07, 0603/ 
89-79-60
VW GOLF III,. 1997 r. : drzwi prawe, maska, zderzak przedni, 
błotniki przednie i tylne, lampy tylne ciemne, zderzak tylny, tyl
na klapa. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW GOLF III, KOMBI, 1997 r., 1600 ccm : silnik, deska roz
dzielcza, przednie zawieszenie, ukl. wydechowy, klamki, kata
lizator, poduszki silnika i inne części. Wrocław, tel. 0601/ 
57-77-47
VW GOLF III, 1997 r. 3-drzwiowy: drzwi przednie lewe. Zgorze
lec, tel. 075/649-01-01 -
VW GOLF IV, 1998 r .: lampy przednie - 60 zl/szt. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
VW GOLF IV KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, TD i: kołyska pod sil
nik, półosie do wersji automatic, plastiki wnętrza, drzwi tylne, 
kolumny McPhersona, fotele, 2 poduszki pow., licznik, podłuż
nice przednie. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TD i: fotele z poduszkami pow., 
klapa tylna, kokpit, kpi. felg stalowych z oponami, kierownica z 
poduszką powietrza, maska silnika, lampy tylne, reflektory. Wro
daw, tel. 0503/84-40-14
VW GOLF IV, 1998/00 r., 1.4,1.6 SR. 1.8 T. 1.9 TDi. drzwi, błot
niki. maski, szyby, zderzaki, reflektory, turbiny, głowice, skrzy
nie biegów, pompy kBmałyz. i ABS, zawieszenia, chłodnice, kli
matyzacja, plastikowe ełem. wnętrza, konsole, podsufitki, koła 
14” i 15* (z oponami), tylne klapy, tylne belki, układ wydechowy 
i inne. Lubin, teł. 0603/04-19-15 
VW GOLF, 1998/00 r., 1400 ccm 1600 ccm, 1900 ccm TDI: drzwi, 
maska, zderzaki, ABS, klapa, lampy, zawieszenie, błotniki 
(przednie i tylne), serwo, osprzęt silnika, skrzynia biegów, po
duszki pow., wentylator, ESP, chłodnica, konsola, tapicerka i 
inne. Prochowice, teł. 0606/64-09-98 
O  VW GOLF IV, 1999 r„ 1400 ccm, 16V, benzyna 1.6 

benzyna, 2.3 V5 benzyna, 4-drzwiowy: skrzynie 
biegów, filtry powietrza, osprzęty silników, alter
natory, cały tył lub błotniki, tapicerki, fotele, ka-
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VW GOLF II, 1989 r., 130 tys. km, 1300 ccm, wtrysk : silnik, 
odony, stan b. dobry, • 850 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/15-74-67 
VW GOLF II, 1989 r., 85 tys. km, 1300 ccm : skrzynia biegów 
(5), rozrusznik, koło zamachowe, wtrysk, alternator, filtr powie
trza z przepływomierzem. Strzelin, tel. 0605/92-76-48 
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm: dzwi tylne lewe, szyby, pompa 
wody, alternator, nagrzewnica, deska rozdz., półki, półosie, prze
guby, kierownica, szyberdach, skrzynia biegów automatic, sil
nik, chłodnica, gażnik, komputer. Wrocław, tel. 071/339-11-35 
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm : silnik, szyby, lampy, plastiki, 
konsola, grill, zderzak tylny (wąski), wózek pod silnik, elementy 
blacharki, inne. Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 0601/19-62-25 
VW GOLF II. 1990 r.. 1300 ccm, 1600 ccm, 1600 TD ,: silnik, 
skrzynia biegów, częśd karoserii, cześd mechaniczne i inne. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
VW GOLF II. 1990 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), 
- 700 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
VW GOLF II, 1990 r . : maska, błotniki, drzwi nowego typu, lu
sterka. szyba przednia, półka tylna. Opole, tel. 0601/71-67-25 
VWGOLF, 1990 r. 1600,1800 E: głowice silników. Wrocław, tel. 
0501/24-60-10
VW GOLF II, 1990 r.. 1800 ccm. wtrysk: silnik, skrz. biegów (4) 
(do 1300 ccm E), półoś, kolumny McPhersona, wahacz, przekł. 
kierownicza, zwrotnica, belka przednia i tylna, wózek, lampy, 
wzmocn. czołowe, chłodnica, nagrzewnica, szyby boczne, ma
ska, klapa, drzwi, błotniki (przedni i tylny) tapicerka, konsola 
kier., lusterka, nadkola i inne częśd. Wrocław, tel. 071/357-50-70 
VW GOLF II, 1990 r .: nadwozie tylne z dachem, klapa bagażni
ka i  silnika, błotniki przednie, , drzwi, kdumny McPhersona, 
przekl. kierownicy i inne - 500 zi. Wrodaw, tel. 0607/65-79-79 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm: błotniki • 40 zł/szt., pompa pali
wa w zbiorniku - 70 zl, poduszka silnika, tylna klapa, półośki • 
70 zł/szt., chłodnica - 70 zł, rozrusznik - 50 zł, komputer • 100 
zł. Żary. tel. 068/375-35-64 po godz. 20.0600/32-48-63 
VW GOLF II, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, DOHC: 
silnik, różne częśd. Żary, teł. 0606/34-99-77 
VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel: lampy, klapa bagażni
ka, drzwi, skrzynia biegów, zawieszenie oraz chłodnica. Wro
daw, tel. 0609/27-41-39
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm : różne częśd. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
VW GOLF III, 1992/98 r. poj. 1900 ccm, TDi oraz TD, VR6: czę
śd silnika, lusterka, wentylatory, poduszki, łapy, felgi, filtr po
wietrza, przepływomierz, lampy, częśd klimatyzacji, wspoma
ganie, halogeny, skrzynia biegów i inne częśd. Wrodaw, tel. 
0602/23-68-66
VW GOLF III, 1993 r., 2800 ccm, benzyna, VR6 : skrzynia bie
gów, komputer, sprzęgło, drzwi, tapicerka, konsola, szyberdach 
el., szyby i inne. Lubin, teł. 0602/88-75-75 
VW GOLF III, 1993 r.: drzwi tylne prawe, zderzak tylny, uszczelki 
drzwiowe, linka sprzęgła, zamki el., silnik wyderaczek. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW GOLF III, 1993 r., 30 tys, km, 1800 ccm, benzyna : silnik z 
dokumentacją, - 1.800 zł. Borek Strzeliński, tel. 071/393-05-35 
VW GOLF III, 1993 r., 1800 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
(5), uszkodzona, • 100 zl. Chojnów, tel. 076/818-62-05'
VW GOLF. III, 1994 r.. 19 tys. km. 1900 ccm, TDi 4-drzwiowy : 
zawieszenie przednie kpi., wahacze, półosie, ława silnika, pom-
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Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 f
tel. 071/357-08-63 i

napy tylne, zderzak tylny, rozruszniki, głowice 
silnika, półosie, układy kierownicze, McPherso
ny belki tylne i inne. Lubin, tel. 0603/71-89-90 
84017361

VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDi; drzwi, tapicerka, zderzak 
tylny, zawieszenia, silnik, skrzynia biegów. Bolesławiec, tel. 
0608/47-98-06
VW GOLF IV, 1999 r.: tylna, lewa ćwiartka - 300 zl., drzwi przed
nie, kpi. - 300 zl., drzwi lewe, tylne, bez szyby -150 zł., tylna 
pólka • 100 zł., zaślepka pod pow. pasażera • 100 zł. i inne 
drobne el. plastikowe wnętrza. Kłodzko, tel. 074/867-37-87 
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDi 3-drzwiowy: drzwi, klapa 
tylna, chłodnica, klimatyzacja, oś tylna, kolumny McPhersona,'' 
lawa, skrzynia, błotniki, lampy, grill, konsola, poduszka pow., 
intercooier, ukl. wydechowy, ukł. kierowniczy, osprzęt silnika. 
Legnica, tel. 0605/78-53-53
VW GOLF III, 1999 r. : zderzak przedni. Opole, tel. 0600/ 
51-76-78
VW GOLF IV, 1999 r . : różne modele, różne częśd. Wrocław, 
tel. 0605/36-53-43
VW GOLF IV. 1999/00 r., 1900 ccm, TDI: alternator (nowy. na 
szeroki pasek) • 600 zł. turbosprężarka (nowa) z kolektorem 
wydechowym • 1.000 zł. Świebodzin, teł. 068/382-28-63 
VW GOLF, 2000 r . : felgi aluminiowe Burbetłe, 13*, wraz z no
wymi oponami, • 1.200 zi. Legnica, tel. 076/855-20-21, 0503/ 
70-67-17
VW GOLF, 2000 r .: klimatyzacja klimatrońic i manualna, kpi. z 
demontażu, możliwy montaż. Nowogrodziec, teł. 0502/33-76-86, 
0608/72-14-92, 0049/17-57-40-99-22 Niemcy 
VW GOLF GTI II, 16V : silnik i inne częśd. Wrocław, tel. 071/ 
372-87-60
O  VW GOLF III, VENTO, 1992/94 r. 1.4,1.6.1.8,1.9: 

drzwi, półosie, „sanki”, zawieszenie, t>ełki, lam
py, zderzaki, szyby, komputer, osprzęt, silnik i 
inne. Lubin, tel. 0605/28-93-07 84017591

VW GOLF, JETTA, 1300 ccm : skrzynia biegów (4) - 100 zł, 
gażnik - 80 zł, chłodnica -100 zł, licznik na częśd -15 zl, pom
pa paliwa - 30 zi. Ręków, gm. Sobótka, tel. 0609/49-73-38 
VW GOLF, JETTA II: amortyzatory tylne - 50 zł. Ręków, gm. 
Sobótka, teł. 0609/49-73-38
VW GOLF, JETTA, 1800 ccm : silniki, skrzynia biegów (4, 5), 
gażniki, aparat zapłonu, alternatory, półosie, wahacze, przekl. 
kierownicy, komputer Bosch 0280 000701, Bosch 0280 000711. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20.
VW GOLF, JETTA, 1985/91 r. : silnik 1.3, 1.6, zamieszenie, 
mosty, belki, półosie, drzwi, szyby, koła, dach, maska silnika, 
lampy, chłodnica, zbiornik paliwa, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
VW GOLF, JETTA l i : amortyzatory tylne - 50 zt/kpl. Ręków, gm. 
Sobótka, tel. 0609/49-73-38
VW GOLF, JETTA, PASSAT. 1988 r. : silnik, kompl. skrzynia 
biegów, zawieszenie i inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 lub 0609/ 
44-33-28
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VW GOLF, PASSAT, 1600 ccm, diesel: silnik, kompletna doku
mentacja, - 900 zl. Gierłachowo, tel. 065/517-81 -54 
VW GOLF II, III, PASSAT: pompa paliwa el. Wałbrzych-, teł. 074/ 
845-32-80, 0608/83-17-13
VW GOLF, PASSAT, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów, • 
250 zi. Wrodaw, tel. 0607/60-84-84 
VW GOLF, PASSAT, 1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, części z rozbiórki. Leśna, tel. 075/721-17-75, 0609/ 
44-33-28

' VW JETTA II: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW JETTA I 3-drzwiowy : el. blach., oś tytna. Stoszowice, tel. 
074/818-11-39
VW JETTA, 1982 r., 180 tys. km, 1600 ccm, turbo D : lampy ♦ 
kierukowskaz • 80 zl/szt., elementy zawieszenia, sprężyny - 30 
zl/szt., półosie • 70 zł/szt., lampy tylne - 30 zl/szt., skrzynia bie
gów, stan b. dobry. Krzyżowa, tel. 076/817-29-23 po godz. 19 
VW JETTA 1,4982 r. : lampy przednie, kierunkowskazy, grill. 
Zgorzelec, tel. 0607/30-91-59
VW JETTA, 1987 r. : drzwi tylne prawe, reflektory przednie. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
VW JETTA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna : silnik uzbrojony + 
skrzynia biegów (4) - 500 zł, zbiornik paliwa - 50 zł, amortyzato
ry przednie - 50 zł/szt. Modlikowice, gm. Zagrodno, tel. 076/ 
877-39-51 po godz. 18
VW JETTA II, 1988 r, 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk : silnik, 
oclony, stan b. dobry, - 850 zl. Jelenia Góra, tel. 0502/15-74-67 
VW JETTA, GOLF II, 1989 r.. 1600 ccm : chłodnica - 80 zl, grill 
• 50 zl, przedni i tylny zderzak, kolumna kierownicza -100 zł. 
Wrocław, tel. 0601/51-85-68
VW LT, 2400 ccm, diesel, turbo D : głowice silników, - 700 zl. 
Lubin. tel. 076/841-21-56, 0601/42-28-18

tylna (sedan), poduszki pow. ♦ sensory, napinacze. głowica, 
osprzęt silnika, półosie, turbiny, wahacze, sanki silnika, podsu
fitka, pompa ABS, ukł. kierowniczy, błotnik tylny lewy. Lubin. tel. 
0605/57-87-37
VW PASSAT : lampy ksenonowe do B5 i B6. do modelu 2001. 
Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86, 0608/72-14-92 
VW PASSAT B5 : różne częśd blacharskie i mechaniczne, kli
matyzacja, elementy tapicerki, różne części, możliwość wysył
ki. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86. 0608/72-14-92 
VW PASSAT, 1800 ccm, benzyna: rozrusznik - 80 zi, alternator 
- 80 zl. Wrocław, tel. 071/373-74-39 
VW PASSAT : zawieszenie tylne z amortyzatorami. Wrodaw, 
tel. 071/336-70-66 wewn.187
VW PASSAT : katalizator, lampy, błotnik tylny, zderzaki, drzwi, 
siedzenia, pompy, zbiorniki paliwa i inne. Wrodaw, tel. 0601/ 
72-56-81
VW PASSAT KOMBI, 2000 ccm : różne części blacharskie i 
mechaniczne, zawieszenia, poduszki pow., klimatyzacja, pla
stiki i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
VW PASSAT : fotele * tylna kanapa, dzielona, z podlokietni- 
kiem, szary welur, reguł, fotel kierowcy, - 330 zł. Wrocław, tel. 
0600/41-26-40
VW PASSAT III. KOMBI, LIMUZYNA: bagażnik. -150 zł. Wro
daw. tel. 353-52-36, 0604/29-14-41 
VW PASSAT KOMBI : tylna klapa (bez szyby), - 100 zl. Wro
daw, tel. 0601/51-85-68
VW PASSAT: serwo. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
VW PASSAT, 1600 ccm : głowica, - 250 zi. Zielona Góra, tel.
0609/58-79-41
VW PASSAT, 1976/80 r., 1500 ccm, diesel: elementy blacharki, 
szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik paliwa, zderzaki, hak,

S Z L I F I E R N I A
wały, cylindry, regeneracja głowic
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VW LT : częśd silnika, elementy blacharki, zawieszenia, inne. 
Opole, tel. 0600/64-66-14
VW LT : zawieszenie, skrzynia biegów i inne. Żary, teł. 0609/ 
53-21-61
VW LT, 1983 r, 2400 ccm, diesel: różne częśd silnika. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
VW LT. 1998 r . : wal pędny, długi. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
VW LT, 2000 r. : przepływomierz powietrza z obudową filtra. 
Przyłęk, teł. 074/817-00-93. 0600/37-00-06 
VW LT 28 : szyba prawa. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
VW LT 28: blok silnika, wał, tłoki, • 1.000 zl. Kąty Wrodawskie, 
tel. 0607/19-96-31
VW LT 28 : skrzynia biegów (5). Wałbrzych, teł. 0604/48-20-18 
VW LT 28, 1978-00 r. : drążek kierowniczy, nowy, pprod. nie
mieckiej, oryginalny, z gałkami, -150 zł. Będzin, woj. katowic
kie, tel. 0603/18-94-53
VW LT 28,1980 r. 2000 ccm benzyna, 2400 ccm diesel, 2700 
ccm diesel: skrzynie biegów, częśd silników, zawieszeń, bla
charskie i inne z demontażu. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
VW LT 28, 1980 r., 2000 ccm, benzyna : głowica silnika kpi. • 
400 zł, gażnik • 60 zl, dach plastikowy - 400 zł, reflektory - 50 zl, 
wał korbowy * tłoki i korbowody • 200 zl, skrzynia biegów • 400 
zł i inne częśd z demontażu. Wrocław, tel. 071/349-43-07,0503/ 
94-24-88
VW LT 28. 1985 r. : szyba przednia. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-81-02, 0604/75-81-96
VW LT 28,1997 r. niski, dł. 4.20 m: dach. Trzebnica, tel. 0601/ 
70-18-61
VW LT 28,1998 r , : drzwi tylne kompletne do średniego. Smar
dzów. tel. 071/398-33-51. 314-38-54 - 
VW LT 28, LT 31, LT 35, LT 40, LT 45: elem. blacharki, podszy
bie, narożniki (przednie i tylne), błotniki (przednie i tylne), stop
nie, poszyda drzwi, końcówki boków, pas tylny. Wrocław, teł. 
071/333-70-92, 0601/56-17-22
VW LT 28, LT 35 : kpi. most tylny (bliźniacze koła), skrzynia 
biegów, rozrusznik do Perkinsa. Chorzów, teł. 0607/25-21-53 
VW LT 28-45: silniki, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, ukł. 
kierowniczy, wały pędne i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51

chłodnica, fotele, blok silnika, wał, doki z korbowodami, głowi
ca, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów 
(5). półosie, felgi, ukł. kierowniczy i hamul. Legnica, tel. 076/ 
852-46-02, 0602/30-32-49 do godz. 23 
VW PASSAT, 1979 r„ diesel: skrzynia biegów (4), lampy tylne, 
zderzak, klapa, szyby, pompa hamulcowa, kolumny McPherso
na, konsola, zbiornik paliwa i inne. Jugowice, gm. Walim, tel. 
074/845-32-10
VW PASSAT KOMBI, 1980 r . : lampy tylne: Wrodaw, tel. 0501/ 
81-36-18
VW PASSAT KOMBI. 1981 r .: lampy tylne -100 zł. Sobótka, teł. 
071/390-35-10. 0606/30-67-34
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r . : antena, poprzeczki do relin- 
gów, roleta bagażnika ♦ prowadnice, boczki, atrapa, halogeny, 
hak, tapicerka bagażnika kpi., inne. Wrocław, tel. 0501/23-01-04 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm : rozrusznik, alternator, miska 
olejowa. Złotoryja, teł. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1982/87 r., 1600 ccm, diesel: elementy blacharki, 
szyby, lampy, blok silnika, tłoki, głowica, pompa wlryskowa, roz
rusznik, alternator, skrzynia biegów, półosie, kolumny McPher
sona, pas przedni, klamki, ukl. kierowniczy i wydechowy, aku
mulator, szyberdach, stacyjka i inne. Legnica, tel. 076/ 
852-46-02, 0602/30-32-49 do godz. 23 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r.. 1600 ccm. turbo D : wałek rozrzą
du • 50 zl, pompa wtryskowa -150 zl, tarcza ♦ dodsk sprzęgła 
-100 zł, pompa wody • 40 zi, skrzynia biegów (5) • 300 zł, pom
pa oleju - 40 zł, pompa wspomagania hamulców • 50 zł i różne 
części z demontażu. Wrocław, tel. 071/349-43-07, 0503/ 
94-24-88
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel: różne częśd z 
rozbiórki. Sobieszów, teł. 0609/63-96-19 
VW PASSAT, 1985 r . : maska, reflektory, błotniki, szyba czdo- 
wa i inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
VW PASSAT KOMBI, 1985 r., 1800 ccm. benzyna : rozrusznik - 
60 zl, chłodnica • 60 zi, wahacze - 40 zl/szt., głowica • 110 zł, 
biok silnika * wał i tłoki -110 zł, zbiornik paliwa • 50 zł, skrzynia 
biegów (5) • 210 zł, drzwi -100 zł/szt., drzwi tylne • 90 zl/szt., 
błotniki - 70 zl, oś tylna - 60 zł dwururka - 45 zł, szyby, tapicerki, 
ćwiartki i inne. Sobótka, tel. 071/316-34-02, 0604/96-02-73
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VW LT 31,1982/92 r., 2400 ccm. diesel: silnik, stan b. dobry, 
skrzynia biegów (4. 5). zawieszenie przednie i tylne, chłodnica, 
nagńewnica, drzwi i inne. Wałbrzych, tei. 0603/53-31-20 
VW LT 35, 1986 r.. 2400 ccm, diesel: silnik kpł., rozrusznik, 
zawieszenie i inne. Gromadka, teł. 0600/35-98-92. 0604/ 
78-33-32
VW LT 35,1992 r . : turbosprężarka. - 500 zł. Olszyna, tel. 0751 
721-24-22, 0600/65-97-17
VW LT 35,1999 r. nowy model: błotnik prawy przedni. Legnica, 
tel. 076/866-17-11
VW LUPO : skrzynia biegów, różne częśd. Poznań, tel. 0503/ 
57-63-32
VW LUPO : błotniki przednie, wzmocnienie czołowe, zderzak 
przedni, kierunkowskaz lewy i inne. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW LUPO : konsolę. Zgorzelec, tel. 075/775-.19-77 po godz.20 
VW PASSAT, 2000 ccm, benzyna : silnik. Gostyń, tel. 06031 
49-88-32.
VW PASSAT : drzwi, zawiedzenia, błotniki, układ wydechowy, 
zderzak tylny, klapa tylna i inne. Jawor, tel. 0603/62-30-62 
VW PASSAT : 2 koła. Jelenia Góra, tel. 075/755-14-14. 0606/ 
42-02-82
VW PASSAT do 1995 r.: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/ 
26-96-78
VW PASSAT 1.5 D i 1.8 E: silniki, automat, skrzynie biegów • 
300 zl/szt. Kamienna .Góra, tel. 0608/49-15-12 
VW PASSAT, 1800 ccm, wtrysk, benzyna 1600 ccm benzyna: 
skrzynie biegów, silniki, lampy, szyby i inne, odone, na gwa
rancji. Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-17,0601/78-25-72 
VW PASSAT, 1800 ccm : szyby, drzwi przednie i tylne, klapa

VW PASSAT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, benzyna: maska silni
ka, drzwi, zegary, linki, aparat zapłonowy. McPhersony, półosie, 
tarcze hamulcowe, szyba tylna, lusterka, szyby, stacyjka, korek 
zbiornika i inne. Kobierzyce, tel. 071/311-15-70 
VW PASSAT, 1985 r., 1800 ccm : silnik wraz z osprzętem, stan 
b. dobry, skrzynia biegów (5), częśd zawieszenia, drzwi, kubeł
kowe fotele, chłodnica, lampy, zderzaki, instalacja gazowa Lo- 
vato i inne części. Wrodaw, tei. 0601/07-78-03 
VW PASSAT, 1986 r . : silnik 1.6,1.8, alternator, lampy, zderza
ki, mosty, belki, skrzynia biegów (5), chłodnica, drzwi, szyby, 
dach, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tei. 074/846-49-57 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm. benzyna : silnik i 
osprzęt, ukł. kierowniczy, tylna,oś, boczne szyby, serwo i pom
pa, docisk, dach, czujnik paliwa i inne. Kotowice, tel. 071/ 
310-75-84
VW PASSAT KOMBI. 1986 r.. 1800 ccm, benzyna, wtrysk: skrzy
nia biegów, maska silnika, lampy, drzwi, lusterka, rozrusznik, 
alternator, wąskie zderzaki, półosie, stacyjka, konsola, zegary, 
kierownica i inne częśd. Wrodaw, tel. 373-87-98,0606/49-34-97 
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: kompletny silnik, skrzy
nia (4), elementy zawieszenia i inne. Legnica, tel. 0607/47-95-80 
VW PASSAT, 1987/92 r, 1900 ccm, turbo D : zderzak przedni, 
maska, wzmocnienie czołowe, reflektory z silniczkiem, belka 
pod zderzak i pod silnik, sanki silnika, szyba czołowa, skrzynia 
biegów. Lubin, tel. 0603/71-89-90 
VW PASSAT, 1988 r.: drzwi kompletne, dach z szyberdachem i 
podsufitką. Leszno, tel. 065/520-10-31, 0607/55-72-55 
VW PASSAT, 1988/00 r. 1.4, 1.6, 1.8.-2.0, 1.9 D, TD: pompa 
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem (mo-
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TANIE C Z Ę Ś C I°P01°624 
H A M U L C A  I Z A W IE S Z E Ń  

D O  S A M O C H O D Ó W  NIEM IECKICH 
W rocław , ul. Ł ę c zy cka  9, tel. 355-27-54 

D O  A U T  JA P O Ń S K IC H  I K O R EA Ń SK IC H  
W rocław , ul. Ł ę c zy cka  20, tel. 373-47-87

PRZECZYTAJ!

NIE BĄDŹ OKRADZIONY 
Z WŁASNEJ WINY

W je żd ża ją c  na  te ren  g ie łdy  pam iętaj aby:

'i. p o zam ykać  dok ładn ie  sam ochód , u ru chom ić  is tn ie jące  z a b e zp ie c zen ia  o ra z  sp raw dzić  
p raw id łow ość  ich  dz ia łan ia ,

2. n ie  zo s ta w ia ć  w  sam o cho d z ie , na  w id oczn ym  m iejscu , dokum entów  an i innych  warto
śc iow ych  przedm io tów  (rad iod tw arzacz, to rebka, ubranie),

3. p ien iąd ze  i dokum enty  trzym ać  w  w ew nętrzne j k ie szen i ubran ia ,
4. d okonu jąc  za ku p ów  n ie  u jaw n iać  ile  p o s ia d a s z  p ien iędzy,
5. dysponu jąc  w ię k s z ą  kw o tą  p ien iędzy, p rze chow yw ać  ją  p o d z ie lo n ą w  kilku k ieszen iach ,
6. n ie  kupow ać p rzedm iotów  po  okazy jn ie  n isk ie j cen ie ,
7. n ie  u c ze s tn ic zy ć  w  g rach  o rg an izo w an ych  na  te ren ie  giełdy,
8. w  m ie jscach  za tło czo nych  zw ra ca ć  s z c z e g ó ln ą  uw agę  na  to, c o  d z ie je  s ię  wokół, m oże  

to b yć  tzw. "sz tu czn y  tłok", w yw o łany  p rze z  p rzestępców ,
9 .0  za uw ażo nym  p rze stęp stw ie  pow iadom ić  na tychm iast P O L IC JĘ !  P o d  nr tel. 997, lub 

tel, kom . 112 a lbo  o so b iś c ie  w  punkc ie  P O L IC J I  na  te ren ie  giełdy,
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N A P R A W A  S A M O C H O D Ó W
AMERYKAŃSKICH - EUROPEJSKICH - JAPOŃSKICH

Remonty kapitalne silników benzynowych i Diesla (gwarancja), naprawy głowic silnikowych
Lubin, ul. Budziszyńska 10, tel. kom. 0-601 42 28 18, tel. 076/841-21-56 

tel. do warsztatu 0-602 53 50 32, 0-607 20 93 83 - opoo58S3

del B 5), głowica silnika 1.9 D, TO, 1.6 0, TD, 1.6 E, części 
silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW PASSAT, 1988/92 r .: szyby drzwiowe i boczne, ramki okien
ne i uszczelki, plastiki wnętrza, klamki, zamki, lusterka, poduszki 
powietrzne, taśma i sensor, napinacze pasów pirotechniczne i 
inne. Jelcz-Laskowice, tel. 07-1/318-67-18 
VW PASSAT, 1988/92 r., 1800 ccm, benzyna : różne części. 
Legnica, tel. 0603/16-12-11 j  .
VW PASSAT, 1988/93 r .: wahacze prawy i lewy, podłużnica pra
wa, klapa tylna, zawieszenie przednie, alternator, podsufitka z 
otworem, lusterko el. regulowane prawe, błotnik lewy tylny, zbior
niczek wyrównawczy, skrzynia biegów do silnika J.6E, lampy 
tyłne na klapę. Namysłów, tel. 0502/43-45-04 
VW PASSAT, 1988/93 r. poj. 1900 ccm, TD. VR6; poj. 2000 ccm 
i 1800 ccm, benzyna; poj. 1600 ccm, TD: felgi stalowe, klamki. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66
VW PASSAT, 1988/93 r . : zderzak, wzmocnienie czołowe, atra
pa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, progi. 
Wrocław, teł. 0603/66-97-27
VW PASSAT, 1988/96 r . : skrzynia biegów (5) do poj. 1.9 TDI,
1.8 DOHC 16V, 1.8 automatic, drzwi do kombi, błotniki tyłne, 
klimatyzacja, zawieszenia VR6, tapicerka welurowa, dach do 
kombi, podsufitka, klapa tylna (92r), silnik o poj. 1.8 DOHC, 16V, 
głowica do poj. 1.9 TDI. Lubań, tel. 0608/25-36-94 
VW PASSAT, 1988/97 r. : elementy blacharki, cięte, elementy 
mechaniczne (VR6, 2,0, 1,8, 1,9 D, 1,9 TD), lampy, poduszki 
pow., szyby, listwy, filtry, plastiki, zegary, felgi aluminiowe, RO, 
chłodnica, deska rozdz., elektronika, dużo części, tanio. Ole
śnica, tel. 0602/15-35-30
VW PASSAT, 1989 r., 1900 ccm, turbo D : przekładnia kierowni
cza, reflektor lewy, błotnik lewy, lusterka, drzwi, zbiorniczek 
wspomagania, spryskiwaczy, belki pod silnik, inne. Nysa, tel. 
0607/10-06-67
O  VW PASSAT, 1989/93 r., 1800 ccm : silnik na czę

ści. Wrocław, tel. 0503/37-52-23 01031991
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, zawiesze
nie, osprzęt silnika, drzwi przednie prawe, nagrzewnica, tapi
cerka, konsola, stacyjka + klucz I inne. Oleśnica, tel! 0604/
28-12-13
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, : pokrywa 
bagażnika, zawieszenia, McPhersony, zderzak tylny, skrzynia 
biegów (5), części silnika. Ziębice, tel. 074/819-31 -30 
VW PASSAT, 1990 r .: kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne części. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VWPASSAT KOMBI, 1991 r.: lampy tylne - 50/szt. Jelenia Góra, 
tel. 0607/11-57-62
VW PASSAT, 1991 r. : drzwi - 100 zł/szt. Malczyce, tel. 071/
317-97-81, 0603/79-63-94
VW PASSAT, 1991 r.: zderzak, lampa, relingi dachowe, McPher- 
son tylny. Radwanice, teł. 0602/88-49-71 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r. : lampa tylna lewa, siłowniki ba
gażnika i centralnego, drzwi przednie prawe, belka pod silnik, 
wahacze, serwo, nagrzewnica i inne. Świebodzice, tel. 074/ 
858-99-67,0606/12-99-22 '
VW PASSAT, 1991 r., 2000 ccm: drzwi, dach, błotniki przednie, 
ćwiartka tylna, zawieszenie przednie i tylne, głowica, lusterka, 
komputer, deska rozdz., półosie, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
VW PASSAT, 1991 r., 1900 ccm, diesel : licznik z obrotomie
rzem na części. Wrocław, tel. 071/338-50-20 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, diesel: elementy za
wieszeń, dach, fotele, tapicerka i inne części. Wrocław, tel. 
364-4745
VW PASSAT, 1992 r., diesel, benzyna : drzwi, żawiesźenia 
przednie i tylne, lampy tylne, tapicerka, silnik, skrzynia biegów. 
Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, diesel: dach z szyber
dachem, klapa tylna, zderzak tylny z hakiem, lampy tylne, zbior
nik paliwa, ukł. wydechowy, tapicerka, wiązka inst. elektr. i inne. 
Lubin, tel. 0600/34-00-82
VW PASSAT KOMBI, 1992 r .: zawieszenie tyłne. ćwiartka tylna 
lewa, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: tylna klapa. Bolesławiec, tel. 075/
734-81-02, 0604/75-81-96 '
VW PASSAT, 1992 c., 1800 ccm,: maska lekko załamana -150 
zł, hokej - 50 zł, lampy - 50 zl/2 szt.- (połamane zaczepy), de- 
kielki na koła - 50 zł/4 szt. Legnica, teł. 0502/58-19-73 
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., 1800 ccm, wtrysk : silnik, udokumento
wane pochodzenie. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80, 06081
83-17-13
VW PASSAT, 1992 r. poj. 190a.ccm, TDi; poj. 2000 ccm, benzy
na oraz 1800 ccm, benzyna, VR6; poj. leĆHHcm, TD: tarcze 
hamulcowe, liczniki, belki, wzmocnienia czołowe, półosie, wspo
maganie, wentylatory, części silnika (poj. 1900 ccm, TD), roz
rusznik, pompa wtryskowa, inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW PASSAT, 1992 r., 2800 ccm. VR6: silnik kompletny, instala
cja, komputer, tył nadwozia do kombi - 200 zł, wahacze, chłod
nice, wentylatory, plastiki, szyby drzwiowe, lampy tylne, klapy, 
drzwi tyłne. Wrocław, tel. 071/364-21-96, 0501/04-98-57 
VW PASSAT, 1992 r., 1900 ccm, turbo D : chłodnica, osprzęt 
silnika, drzwi, błotniki, zawieszenia, pólośki, szyby, tapicerka 
welurowa i inne. Zielona Góra, tel..0600/54-93-56 
VW PASSAT, 1992/99 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, drzwi pra
we tylne i lewe przednie, klamki tylne, tarcze hamulcowe, pia
sty z łożyskami. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm. diesel: silnik, skrzynia 
biegów (5). zawieszenie przednie, maska, reflektory, chłodni
ce, podłużnice, tapicerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, konso
la, relingi dachowe, ukł. wydechowy i inne. Lubin, tel. 0602/
88-75-75
VW PASSAT. 1993 r., 1900 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, - 
350 zł. Karpacz, tel. 075/761-8147 
VW PASSAT, 1993 r., 1800 ccm, benzyria : pompa wspomaga
nia, zbiornik wyrównawczy, komputer ABS-u, wal korbowy, zwrot
nice, zaciski hamulcowe i inne. Wrocław, tel. 0501/12-56-09 
VW PASSAT, 1993 r . : drzwi tylne lewe, halogen lewy, kierun
kowskaz, lampy tylne, reflektory, drzwi tylne prawe, wzmocnie
nie boczne, łapacz powietrza, drążek kierowniczy, listwy, łoży
sko koła, nadkole przednie prawe, osłona chłodnicy. Wrocław, 
tel. 071/784-59-16
VW PASSAT, 1993/96 r.: deska rozdzielcza, poduszki powietrz
ne, sensor, plastiki, napinacze pasów pirotechniczne, nagrzew
nica, obudowa filtra powietrza, szyby drzwiowe i boczne, ramki 
okienne, uszczelki, klamki, zamki, pompa wspomagania kierow
nicy, komputer I Inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, diesel: zawieszenie, 
podłużnica prawa oraz deska rozdz. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
VW PASSAT, 1994 r . : szyby drzwi prawych, zamki. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18

VW PASSAT, 1994/96 r. poj. 1900 ccm. diesel oraz TDi, VR6; 
poj. 1800 ccm i 2000 ccm, benzyna: pedały, części silnika, nad
kola, lusterka, felgi, klimatyzacja, łapy, poduszki, halogeny, 
zwrotnica i inne części. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW PASSAT, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, prawe i 
lewe, zderzak tylny, silnik 2.0E, zawieszenie przednie i tylne. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
VW PASSAT KOMBI, 1995 r.. 1800 ccm 2000 ccm: podłużnice. 
drzwi, ćwiartki tyłne, części zawieszenia, chłodnica, skFSynia 
biegów, osprzęt silnika, półosie, zbiorniczki, ABS, lampy. Le
gnica, tel. 0603/80-26-68
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, benzyna : ćwiartka 
lewa - 250 zt, tylna oś • 200 zł, amortyzator • 100 zl/sźt., na
grzewnica • 100 zł, nagrzewnica od klimatyzacji + przewody - 
200 zl, plastiki, wahacze, licznik -100 zi, szyby boczne • 50 z ł/ 
szt., przekł. kierownicy • 200 zl. Lwówek śląski, tel. 0603/
62-84-35
VW PASSAT KOMBI, 1995 r„ 150 tys. km, 1900 ccm, TDł, :

dach, zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, tapicerka, po
dłużnice, słupek środkowy, osprzęt silnika, inne. Szprotawa, tel. 
068/376-32-07
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TD i: różne części blacharskie 
i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TD i: skrzynia biegów (5), pół
oś, drzwi prawe, rozrusznik. Wrocław, teł. 0601/79-08-31 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r . : półosie, zwrotnice, tylna prawa 
ćwiartka, zderzak tylny, chłodnica, klamki, zamki, aparat zapło
nu, monowtrysk. Zielona Góra, tel. 0601/16-11-38 
VW PASSAT, 1995/96 r., 1900 ccm, TDI: filtr powietrza, łapy 
silnika, poduszki silnika, półosie, osprzęt silnika i inne. Choj
nów, tel. 0608/18-83-69
VW PASSAT, 1996 r. : drzwi prawe i lewe przednie, zderzak 
tylny (kombi). Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
VW PASSAT B5,1997 r., 1800 ccm': drzwi, silnik, skrzynia bie
gów, klapa do sedana, zawieszenie przednie, belka tylna, szy
by, tapicerka, konsola, elementy blacharki, klapa tylna, klimaty
zacja. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06

VW PASSAT, 1997 r. : mechanizm elektryczny opuszczania 
przedniej prawej szyby (komplet), reling dachowy, z listwą część 
układu wydechowego, z katalizatorem, kołpaki 14". przegub, 
wentylator klimatyzacji. Nysa, tel. 077/433-20-46,0602/42-75-89 
O  VW PASSAT B5,1997/00 r. 1.8 TB, 1.8 B: turbiny, 

głowice, McPhersony, belki tylnego zawieszenia, 
poduszki pow., konsole, szyby, zderzaki, drzwi, 
osprzęt silnika, miski olejowe, pompy ABS, pół
osie, skrzynie biegów i inne. Lubin, tel. 0603/ 
71-89-90 87017371

O  VW PASSAT B 5 ,1997/00 r. 1.9 TDi, 110 i 115 KM, 
kombi i sedan: turbiny, pompy wtryskowe, belki 
tylnego zawieszenia, błotniki, poduszki pow., szy
by, zderzaki, drzwi, skrzynie biegów, miski olejo
we, lampy, pompy ABS, półosie, McPhersony i 
inne. Lubin, tel. 0603/71-89-90 84017381

O  VW PASSAT B 5 ,1997/00 r., 2500 ccm, TDi, V6 
kombi, sedan: skrzynia biegów tiptronic, osprzęt 
silnika, wzmocnienie przednie, sanki, McPherso
ny, szyby, błotniki, poduszki pow., sensory, kom
putery, pompy wtryskowe i inne, Lubin, tel. 0603/
71-89-90 84017391 

VW PASSAT SEDAN, 1998 r .: tył pojazdu. Czamy Bór, tel. 074/ 
845-01-04
VW PASSAT, 1998 r.: lampa przednia prawa, • 1.800 zł. Jelenia
Góra, tel. 075/643-96-15, 0602/10-37-69
VW PASSAT, 1998 r . : klimatyzacja kpi., fotele, deska rozdziel

cza, poduszki powietrzne, błotniki przednie, zawieszenia, ukl. 
wydechowy i inne. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.: klapa tylna. hak. Lubań. tel. 0603/
71-92-95
VW PASSAT B5 ,1998 r., 2500 ccm, TDi, V6 : skrzynia biegów 
Tiptronic, półosie, części do silnika, turbina, plastiki na silnik, 
zawieszenie, układ kierowniczy, zderzaki, drzwi, lampy, szyby 
tylne, instalacja i inne. Lubin, tel. 0605/13-»32-44 
VW PASSAT, 1998 r.: tylna ścianka i błotniki. Wrodaw, tel. 0602/
26-76-79
VW PASSAT KOMBI, 1999 r.: podłużnica prawa, tapicerka (czar
na), szyby, belka tylna z ABS-em, klapa tylna, zawieszenia, 
skrzynia biegów (1.9 TDi), ćwiartka tylna prawa, plastiki wnę
trza, konsola mala, osprzęt silnika (£8 T), łapy i inne. Rudna k. 
Lubina, tel. 0607/04-26-69 -
VW PASSAT B5.1999 r .: dach, ćwiartki przednie i tytne, osprzęt 
silnika 1.8E, 1.8T, 2.4 V 6 ,1.9 TDI, skrzynia biegów, elementy 
zawieszenia, drzwi, klapa tylna, zderzaki, elementy tapicerki, 
fotele z poduszkami pow. i inne. Gryfów śl., tel. 0601/4848-37 
VW PASSAT B5 ,1999 r., 1900 cćm, TD1115 KM : silnik, skrzy
nia biegów (5), półosie, błotnik tylny prawy, szyba boczna lewa, 
listwa wspomagania, zbiornik paliwa, filtr powietrza, maska, koła 
niskoprofilowane kpi. i inne. Legnica, tel. 0603/62-10-91, 0607/
47-15-79
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r., 1900 ccm. TDI: dach, podłuż
nice, tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, wnę
trze, poduszka pow., szyby, kola, układ kierowniczy, plastiki, 
lampy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r .: tylna część nadwozia, szyba 
tylna do sedana, piasta lewa tylna. Lubin, tel. 0609/41 -30-38 
VW PASSAT B5 ,1999 r . : silnik o poj. 1.9 TDI, dach do kombi, 
drzwi, błotniki przednie i tylne, podłużnice, klimatyzacja, deska 
rozdzielcza, poduszki powietrzne, napinacze pasów, poduszki 
boczne, zawieszenia, roleta, lampy tylne, tapicerka, filtr powie
trza. Lubin, tel. 0609/41-29-35
VW PASSAT B5,1999 r., 1900 ccm, TDi: zawieszenie, chłodni
ca, układ kierowniczy, wzmocnienie czołowe, lampy, turbina, 
intercooler, ABS, skrzynia biegów, drzwi, zderzaki, konsola, ele
menty tapicerki, klapa tylna, komputer i inne. Lubin, tel. 0605/
13-3244
VW PASSAT, 1999 r.: zderzak przedni. Opole, teł. 0600/51-76-78

VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r .: klapa.tylna kompletna z szy
bą. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
VW PASSAT, 1999 r . : klapa tylna -130 zł, zderzak tylny • 100 
zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09
VW PASSAT B5,1999 r., 1800 ccm, benzyna: silnik ♦ skrzynia
biegów. Wrocław, tel. 0602/68-90-83
VW PASSAT, 1999 r, 1900 ccm, TDI : turbina, pompa wody,
pompa olejowa, kolektor ssący, koło pasowe, kółko napinacza,
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/81-36-18
VW PASSAT, 1999 r . : maska i drzwi lewe. Ząbkowice Śląskie,
tel. 074/641-15-75
VW PASSAT, 2000 r.: szyba tylna ogrzewana, zielona * 2 boczki, 
do sedana. Lubin, teł. 0602/7949-60 
VW PASSAT, 2000 r . : klimatyzacja klimatronic i manualna, kpi. 
z demontażu, możliwy montaż. Nowogrodziec, tel. 0502/
33-76-86, 0608/72-14-92, 0049/17-57-40-99-22 Niemcy 
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, B6, KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, turbo D : różne 
części, elementy blacharki i mechaniczne, również do najnow
szego modelu. Wrocław, teł. 0503/74-80-58 
VW PASSAT, BORA, POLO, 1994/01 r., Golf III,. IV, Transporter 
T4: kompletne boczne lusterka, lewe i prawe, ręczna lub elektr. 
regulacja, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0604/94-65 2̂1 
VW PASSAT, GOLF po 1980 r.: różne części z demontażu, za
wieszenia, blacharka i inne. Opole, tel. 0602/89-18-15 
VW PASSAT, GOLF : różne części do ulcł. wspomagania kier. 
Wrocław, tel. 0503/30-69-03
VW POLO, 1300 ccm, diesel : silnik, • 2.000 zł. Głogów, tel. 
076/831-71-14
VW POLO : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW POLO: silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW POLO, 1300 ccm : aparat zapłonowy Bosch. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
VW POLO, 1978/80 r .: drzwi prawe i lewe - 40 zł/szt. Jełcz-La-- 
skowice, tel. 071/31848-93
VW POLO, 1980 r . : szyby, drzwi, skrzynie biegów i inne. Wro
cław, tel. 071/78942-54, 0604/51-39-66 
VW POLO, 1985 r .: maska przednia, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW POLO, 1987 r . , : drzwi, zawieszenie, maska silnika, zde
rzak i inne do wersji 3-drzwiowej. Nysa, tel. 0600/19-93-29 
VW POLO, 1990/94 r .: reflektory kpi., stan idealny, tłumik spor
towy oryginalny. Wołczyn, woj. opolskie, tel. 0603/0349-57 
VW POLO, 1991 r. : lampy tylne (nowe w cenie używanych). 
Ząbkowice Śląskie, teł. 074/641-15*75 
VW POLO, 1992 r., 1000 ccm : skrzynia biegów (4) - 250 zł, 
aparat zapłonowy -150 zł, drzwi prawe -100 zł, błotnik prawy • 
50 zł, amortyzator przedni -130 zł, tapicerka - 45 zł/szt., łapy

silnika • 50 zl/szt., felgi z oponami - 350 zł, oś tylna • 300 zl, 
amortyzatory tylne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/234549 
VW POLO KOMBI. 1992 r.: Idapa tylna. Sobótka, tel. 071/390-35-10, 
0606/30-67-34
VW POLO CLASSIC, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : maska silnika, 
felgi, części silnika, łapy, pompy, wspomaganie i inne częśd. Wro
daw, tel. 0602/23-68-66
VW POLO COUPE, 1994 r„ 1300 ccm : skrzynia biegów (5) na 
częśd, • 200 zł. Ziębice, tel. 0606/64-65-76, woj. wałbrzyskie 
VW POLO CLASSIC, KOMBI, 1994/00 r . : dach. skrzynia biegów 
(1900 ccm, diesel), drzwi, różne częśd blacharskie i mechaniczne. 
Nysa, tei. 0606/26-63-23
VW POLO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : drzwi, felgi, częśd silnika, 
wahacze. Wtodaw, tel. 0602/23-68-66 
VW POLO, 1996 r., 1000 ccm: silnik, kolumna kierownicza, częśd 
środka, zderzak tylny, lampy tylne, dach bez szyberdachu, elementy 
karoserii do modelu 4-drzwiowego. Legnica, tel. 0603/62-30-62 
VW POLO, 1996 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna: silnik z osprzę
tem, kompletna dokumentacja. Wrodaw, tel. 0600/11-09-93 
VW POLO II, 1996 r.: nakładka na zderzak przedni, -100 zł. Złoto- 
ryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW POLO, 1997 r .: silnik kpi., zawieszenie przednie i inne. Ra
wicz, teł. 065/546-29-15, 0603/63-13-56 
VW POLO, 1997 r., 1400 ccm: silnik, komputer, półosie. alternator, 
rozrusznik, belka pod silnik, przekładnia, wspomaganie, wahacze, 
piasty, drzwi, szyby, 5-drzwiowy, pompa paliwa, zbiornik paliwa, 
inst. el., licznik, sportowe zawieszenie. Jelenia Góra, tel. 0606/
97-58-11
VW POLO, 1997 r.: słupek przedni lewy (dolna część), oryginalny, 
nowy. Wrocław, tel. 071/373-59-90
VW POLO KOMBI, 1998 r., 1400 ccm : chłodnica, drzwi, zderzaki, 
układ kierowniczy ze wspomaganiem, zawieszenie, silnik, półosie, 
dach, elementy tapicerki, tylne błotniki, felgi aluminiowe i inne. Lu
bin. tel. 0601/18-90-99
VW POLO II, 2000 r., 1.4 MPi, 1.61: głowice, skrzynie biegów, 
alternatory, rozruszniki, zbiorniczki wody, spryskiwaczy oleju i inne, 
wahacze, półosie, kolumny McPhersona, tylna belka, chłodnice, 
podłużnice, pompa ABS, lawa pod silnik, stabilizator, czujniki ABS 
i inne. Lubin, tel. 0603/04-19-15
VW POLO, LUPO : deski rozdzielcze, poduszki pow., napinacze i 
sensory. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 0601/58-24-14 
VW POLO, LUPO, 2000 r .: błotniki, poduszki pow., deska rozdz., 
zegary, pasy bezwł z napinaczami, konsole, lusterka i inne. Oława, 
teł. 0502/05-56-94
VW SANTANA, PASSAT, 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm, turbo D : 
silnik kpi., kompletna dokumentacja, rozrusznik, chłodnica, półosie, 
ukl. kierowniczy, zawieszenie przednie i tylne, reflektory z haloge
nami, grill szeroki, lampy tylne, lusterka boczne! inne. Chojnów, 
tel. 0606/47-11-90
VW SCIROCCOII: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW SCIROCCO I : różne częśd z demontażu, szyby, drzwi, szy
berdach. Wałbrzych, tel. 074/665-17-53, 0607/42-81 -09 
VW SCIROCCO : różne częśd. Wrodaw, tel. 0601/72-24-92 
VWSCIROCCO: klapa tylna. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
VW SCIROCCO, 1978 r.: wszystkie częśd, stan dobry. Jugowłce, 
gm. Walim, teł. 074/845-38-85 prosić Janka 
VW SCIROCCO II, 1986 r .: blacharka, oddam za darmó. Jelenia 
Góra, teł. 0608/32-36-20
VW SCIROCCO, 1988 r., 127 tys. km, 1800 ccm, wtrysk: głowica, 
aparat zapłonu, pompa paliwa, błotniki, nadkola, lampy. Wałbrzych, 
teł. 074/666-69-99 do godz. 16
VW SHARAN: częśd blacharskie i mechaniczne, duży wybór. Drez
denko, tel. 095/762-01-06, 0602/18-44-78 
VW SHARAN, 2800 ccm, VR6,1900 ccm TD i: plastiki, skrzynia 
biegów, półosie, konsola, drzwi, zawieszenie, ukl. kierowniczy, lam
py, atrapa, blenda, wentylatory, chłodnice, błotniki tylne, lewa ćwiart
ka, klamki, zamki, ABS, uszczelki drzwi, skórzana tapicerka, kom
puter; stacyjka, dach i inne. Lubin, tel. 0601/50-25-79 
VW SHARAN: drzwi prawe przednie i tylne • 150 zl/szt. Trzebnica, 
tel. 071/387-1742
VW SHARAN, 1987/99 r.: elementy blacharki i mechaniczne, róż
ne częśd. Jelenia Góra, tel. 0604/4741-88 
VW SHARAN TDI, 1998 r., 1900 ccm: elementy karoserii, podusz
ka pow., konsola, sensor, kfimatronic, drzwi, maska, błotniki, tapi
cerka, lampy, zderzaki, chłodnice, zawieszenia, szyby, koła, nawi
gacja, silnik, skrzynia biegów, filtr, lusterka, płyty, plastiki i inne. 
Lubin. tel. 0605/78-53-53
VW SHARAN. 1998 r., 2000 ccm: tylny, prawy błotnik, tylne waha
cze, tylny zderzak, tłumiki, teleskopy, półosie, zwrotnice, przednie 
lampy, przedni pas, skrzynia biegów, kolumna kier., rozrusznik, al
ternator, plastiki, licznik, komputer, środkowe słupki, dywany, czę
śd do silnika. Ostrów Wlkp., teł. 0502/08-55-04 
VW SHARAN, 2000 r., 1900 ccm, TD i: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenia, poduszka pow., klimatyzacja, tapicerka kpi., drzwi, 
ukł. wydechowy, dach, podłużnice przednie, roleta, szyby, wiązka 
inst. elektr., podsufitka i inne. Lubin, tel. 0603/4847-12 . .
VW TRANSPORTER T5 : różne częśd mechaniczne i blacharskie 
oraz silnik 2.0 TDI. Lubin, tel. 076/841-22-25,0601/3046-81,076/
847-66-62
VW TRANSPORTER T3,1600 ccm, turbo D : silnik, uszkodzona 
tuleja, - 1.500 zl. Borek Strzeliński, tel. 071/393-05-35 
VW TRANSPORTER T2: skrzynia biegów, alternator Bosch, pom
pa oleju, rozrusznik do silnika 2.0E. Kalisz, tel. 062/761-95-15 
VW TRANSPORTER T4 : felgi aluminiowe. Legnica, tel. 076/ 
85447-64, 0601/77-70-88
VW TRANSPORTER: wykładzina gumowa na tył (wersja krótka) - 
150 zl, siedzenie z zagłówkami (trzed rząd, z materiału) - 900 zł. 
Legnica, teł. 076/85645-72 po godz. 20, 0607/4045-99 
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm, 2400 ccm diesel, turbo D: gło
wice silników, - 600 zł. Lubin, teł. 076/841-21 -56, 0601/42-28-18 
VW TRANSPORTER T4 : półosie (2 szt.), amortyzatory (2 szt.), 
przełączniki elektryczne. Nysa, tel. 077/433-56-31 
VW TRANSPORTER T4 : szyby, lusterka, drzwi, zawieszenia, ta
picerki, nagrzewnice, silniki, skrzynie biegów, ćwiartki, plastiki wnę
trza, lampy, zderzaki, błotniki i inne. Obora k. Lubina, tel. 0607/
04-26-96
VW TRANSPORTER T2: silnik 1600 ccm, diesel, 1900 ccm, ben
zyna, lampy, pokrywy, zawiesenia i inne. Oleśnica, tel. 071/ 
31540-51
VW TRANSPORTER: drzwi, felgi aluminiowe z oponami. Pleszew, 
tel. 0502/55-97-32
VW TRANSPORTER T4 : szyba czołowa, maska, lampy, chłodni
ce, rozrusznik, alternator, wzmocnienie czołowe, zderzaki, prze
łączniki, felgi aluminiowe 16', poduszki, amortyzatory i inne czę
ści. Wrodaw, tel. 0602/23-68-66
VW TRANSPORTER T2 : słupki przednie i środkowe, dach, nad
kola i inne. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05 
VW TRANSPORTER T4 : przekładnia kier. ze wspomaganiem. 
Wrodaw, Jel. 0601/73-20-98
VW TRANSPORTER T4 : drzwi przednie prawe, maska. Wrocław, 
teł. 0501/81-36-18
VW TRANSPORTER T4, diesel: głowice hydrauliczne, duży wy
bór, szczelne, sprawdzone, bez pęknięć, spłanowane, 10 szt, - 700 
zł. Wrodaw, teł. 071/324-81-08 do godz. 18, 0601/70-22-78 po 
godz. 7
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 T2: siedzenia kpi. na 8 osób, 2 drzwi, klapa 
tylna, zderzaki. Wschowa, tel. 0605/74-05-31 
VW TRANSPORTER T4: maski, reflektory, zderzaki, fotele, ćwiartki, 
boki, silniki. Zielona Góra, tel. 0503/3745-51
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VW TRANSPORTER, 1980 r.: szyby boczne, fotele, zawieszenia. 
Żary, tel. 0609/53-21-61
VW TRANSPORTER T2,1984 r., 2000 ccm, boxer: silnik na czę
śd, automatyczna skrzynia biegów, rozrusznik, alternator, zawie
szenie i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW TRANSPORTER. 1986 r.: różne używane. Wtocław, teł. 071/ 
34842-16
VW TRANSPORTER T4,1991 r . : maska, drzwi, klapa tylna, za
wieszenia, błotniki, konsola, nagrzewnica, serwo, felgi, układ wy
dechowy i inne. Gromadka, woj. legnickie, teł. 0608/77-04-66.
VW TRANSPORTER T4, T5, 1991/01 r., 2500 ccm, TD i: silnik, 
częśd blacharskie i mechaniczne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
VW TRANSPORTER T4,1991/94 r. 2̂400 ccm : półosie, kołpaki 
15*. Wrodaw, tel. 0600/52-08-83 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 1900 ccm, diesel: drzwi, maski, 
fotele, szyby, zawieszenie, lampy, skrzynie biegów, plastiki, kon
sola oraz pasy. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
VW TRANSPORTER T4,1992 r„ 1900 ccm, diesel: półosie, za
wieszenie przednie i tylne, drzwi przednie prawe, klimatyzacja (nie
kompletna) oraz wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 0605/
06-97-10
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 1900 ccm, diesel: zawieszenie 
przednie kpi., drzwi prawe i lewe, wzmocnienie czołowe, lampy 
tylne, .kołyska’ . Otmuchów, gm. Nysa, tel. 0607/10-06-67 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 1900 ccm, diesel: częśd skrzyni 
biegów, zawieszeń, blacharskie. Wałbrzych, tei. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
VW TRANSPORTER T4,1993 r . : zawieszenie tylne, przekł. kie
rownicy, boczki drzwiowe, szyby karoseryjne. Lubin, tel. 0603/
71-89-90
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, maska, drzwi, zawieszenie, felgi, chłodnica, półosie, zawie
szenie, zbiorniczki, szyby, lusterka, plastiki i inne. Legnica, tel. 0603/
80-26-88
VW TRANSPORTER T4, 1993 r. : zderzaki, dach. drzwi, lampy, 
szyby, podłużnica przednia, chłodnica * wentylatory, maska, za
wieszenie przednie i tylne. Lwówek Śląski, teł. 0608/74-74-65 
VW TRANSPORTER T4,1993 r. bus: zawieszenie przednie, kpi., 
wahacze, piasty, szczęki, amortyzatory, tarcze, drążki reakcypie, - 
500 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-37-78 
VW TRANSPORTER T4,1993 r.: drzwi, klapa tylna, plastiki, dmu
chawa, częśd zawieszenia, amortyzatory, prawy bok i inne. Złoto
ryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 2400 ccm, diesel: pompa wspo
magania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, wspomaganie, 
pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, TD, częśd silnika, skrzy
nia biegów. Wrodaw, tel. 0501/22-24-85 
VW TRANSPORTER T4, 1994 r. : zawieszenie przednie kompl., 
elementy deski rozdzielczej, drzwi tybie i inne drobne, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 0501/39-15-01
VW TRANSPORTER T4, 1994/96 r . : komputer (do silnika 2500 
ccm TDi, ACV), kierownica z poduszką pow., sensor, webasto, pom
pa vacuum (do 2400 ccm D, nowa), drzwi przednie i przesuwane, 
roziusznik, filtr pow., łapy i poduszki silnika, klamki, zamki, stacyj
ka, ukł. wydechowy, półosie amortyzatory i elem. zawieszenia 
(nowe), fotele i inne. Wrodaw, tel. 0601/7345-35 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 1900 ccm, diesel: drzwi, głowi
ca, szyby, fotele 3+2+2, tapicerka, konsola. Polanica Zdrój, tel. 074/
868-1042, 0607/0743-04, 0609/59-02-36 
VW TRANSPORTER T4,1995 r.,: klapa tylna, stan dobry, - 280 zł. 
Wrocław, teł. 0604/71-06-24
VW TRANSPORTER T5,1997 r., 1900ccm, turbo D . drzwi, zawie
szenia. dach, lampy, konsola, klapa tylna, webasto, koła, chłodni
ca i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
O  VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1997/00 r., 2500 

ccm, TDi i Multivan, 102,150 PS: silnik, w całości 
lub na części, klimatyzacja, tapicerka, skrzynia bie
gów kpi., felgi aluminiowe i stalowe, komputery, ma
ski, lampy, zderzaki, szyby czarne, wahacze przed
nie i tylne, klapa, drzwi, podłużnice i inne. Lubin, 
tel. 0601/34-41-73 84017461 

VW VENTO GT, 1993 r., 2000 ccm : konsola, inst. elektryczna, 
licznik, drzwi tylne prawe, częśd silnika, zbiornik paliwa i inne. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39
VW VENTO, 1994 r.: dach z szyberdachem, zderzak tylny, zawie
szenie tylne, ukł. wydechowy, podłużnice przednie, słupki środko
we, ukł. wydechowy i inne. Lubin, tel. 0600/34-00-82 
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie, drzwi, tapicerka, szyberdach, szyby, osprzęt 
silnika, wiązka inst. elektr., ukł. wydechowy i inne. Lubin', teł. 0602/
88-75-75. .
VW, AUDI, 1600 ccm, turbo D : komplet wtryskiwaczy KCA 305 36/ 
4, nowe końcówki, -150 zł. Lubin, tel. 0605/27-08-82 ! 
WARTBURG 353, 2-suw : prawie wszystkie częśd. Wrodaw, tel. 
0605/4240-59
WARTBURG 353 : silnik cały kpi., stan b. dobry, rozrusznik, alter
nator, drzwi nowe i używane,półośki, piasty, sprężyny, wahacze, 
szyby przednia i tylna, maska. Wrodaw, tel. 071/321-26-62 
WARTBURG 353: rozrusznik, głowica nowa, nowy akumulator 50 
Ah, bagażnik dachowy, - 250 zł. Wrodaw; tel. 071/354-00-72 
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : różne częśd, - 1.000 zł. Gostyń, 
tel. 0601/73-92-95
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : pokrywa silnika, ścianka przed
nia, błotniki (przednie i tyłne), poszyda błotników (nowe), zderzaki, 
lampy (przednie i tylne), głowica, chłodnica, skrzynia biegów, pół
osie, rozrusznik, alternator, wahacze oraz wal do modelu 353 (po 
regeneracji w Niemczech). Wrocław, tel. 071/337-24-19 
WARTBURG GOLF : chłodnica, reflektory, zderzak, atrapa, ma
ska, szyba, błotnik, drzwi, skrzynia biegów, półosie, rozrusznik, al
ternator, aparat zapłonu, pompa hamulcowa, wahacz, śdanka tyl
na. przekł. kierownicy oraz przełączniki, w cenie od 5 zł/szt. Wro
daw, tel. 071/345-77-31 po godz. 18, 0601/71-61-38 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 64 tys. km, 1300 ccm: różne częśd. 
Legnica, tel. 0604/88-91-82, 0608/40-20-73 
ZASTAWA 1100P : opony 3.25x16. - 30 zł. Wrodaw. tel. 071/
372-62-94
ZtŁ - wszystkie częśd. Mikstat, teł. 062/739-84-22 
ŻUK : skrzynia biegów, rozrusznik, tarcza sprzęgła, rury wodne - 
100 zl. Bolków, teł. 075/741-44-25 
ŻUK: różne. Góra, teł. 0608/35-57-17 
ŻUK : skrzynia biegów, resory, kolumna kierownicy, sprzęgło, al
ternator, rozrusznik, chłodnica, drzwi, opony. Kalisz, tel. 0621 
50541-58
ŻU K : silnik, w b. dobrym stanie, możliwość sprawdzenia - 700 zl,
most napędowy - 250 zł, zawieszenie, po remonde - 200 zł, inne
częśd. Kobierzyce, tel. 071/311-98-33
ŻUK A-13: rama w b. dobrym stanie, most tylny z resorami. skrzy-
nia biegów (4), bębny nowe, zwrotnice, kolektor. Maruszów, tel.
075/741-06-32
ŻUK: izoterma - 400 zi. Sobótka, tel. 0607/66-04-91 
ŻUK skrzyniowy: różne częśd. środa Śląska, tel. 0601/75-76-97 
ŻUK : skrzynia biegów, wał napędowy, kolumna kierownicy, roz
rusznik, chłodnica. Wałbrzych, tel. 074/841-6042 
ŻUK : wał napędowy, rozrusznik, alternator, kolumna kierownicy, 
szyby. Wałbrzych, tel. 074/849-70-91 
ŻUK : alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z kdem i 
wałkiem, dodsk sprzęgła, gażnik, koła 15 cali z nowymi oponami. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
ŻUK : głowica (po remonde), wal korbowy (po szlifie), rozrusznik 
(nowy), pompa wody (nowa), pompa oleju (nowa), resory (nowego 
typu), chłodnica, aparat zapłonu, gażnik (Weber), alternator, skrzy
nia biegów (3), tarcza ♦ dodsk sprzęgła, półosie i inne. Wrocław, 
teł. 071/784-9645
ŻUK A-11B, 1j)90 r. : skrzynia biegów (4) • 230 zł, kabina kpi. z 
szybami - oryg. lakier i blacharka, stan b. dobry - 500 zł (możliwy 
transport), skrzynia ładunkowa z podłogą i lustrami w b. do
brym stanie - 320 zł, burty metalowe boczne - 270 zł i inne. 
Świdnica, tel. 074/853-66-08, 0604/73-89-11 
ŻUK, 1990 r., 2120 ccm, benzyna: silnik b. dobrym stanie • 460 
Zl, szyby, zawiszenie, most tylny, blacharka, plandeka i inne. 
Wałbrzych, teł. 074/855-77-75 po godz.18, 0603/43-68-28 
ŻUK, NYSA: silnik, zawieszenia, koła, lusterka, alternator, roz
rusznik, pompa i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
ŻUK, TARPAN, 1987 r., 2120 ccm : silnik, po remonde w 1996 
roku, prawie nie używany, skrzynn biegów, 4-biegowa, • 800 zł 
Bojanowo, tel. 065/545-61-57

Najtańsze OPO12221

PIELUSZKI
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Już od 45 z ł za 100 sztuk
Sklepy fabryczne:
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M I A Ł E Ś  W Y P A D E K ?  
P o t r a f i m y  C i  p o m ó c  
Jesteśm y jed n ą  z najstarszych firm  działających 

na  rynku (od 1997 r.) obsługi szkód kom unikacyjnych. 
Pom agam y w  prow adzeniu sporów 

z tow arzystw am i ubezpieczeniowym i, polskim i 
i zagranicznym i.
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076/854 56 07 ul. Matejki 1a/1
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SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

ARO 244,1986 r., 38 tys. km, 3200 ccm, diesel, niebieski, 
stan techn. dobry, brak rejestracji, w całości lub na części, 
- 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-11-79 
O . AUTA NA ZACHODNICH TABLICACH R EJE 

STRACYJNYCH. Sprzedajemy auta osobowe I 
busy, roczniki od 1985 r. i nowsze (na eksport 
cłowy). Możliwość negocjacji cen, dostawy do 
nabywcy. Doradztwo techniczne. Realizujemy 
również zamówienia. Niemcy, Goerlitz k. Zgo
rzelca, tel. 0503/85-22-70 01029991

•  REGEN ERACJA GŁOWIC DO SAMOCHODÓW O P010545 
CIĄGNIKÓW I CZĘŚCI MASZYN

•  SPAWANIE GŁOWIC, ALUMINIUM I ŻELIWA 
SKUP, SPRZEDAŻ, WYMIANA

•  SZLIFOWANIE WAŁÓW KORBOWYCH I CYLINDRÓW  
55-012 Żemiki Wrocławskie, ul. Orla 12, tel./fax 071/311-33-60

(500 m za granicą Wrocławia w kierunku na Strzelin, 50 m za tablicą drogową "Żemiki Wrocławskie* w prawo)

metalic, ABS, szyberdach el., el. otw. szyby, wspomaga
nie, el. reg. lusterka - 4.300 DEM. Niemcy, tel. 
0049/17-28-13-99-27
AVIA FURGON, 1986 r. w całości lub na części, -1.500
zł. Oleśnica, tel. 0601/55-57-16
AVIA A31,1987 r. skrzyniowy (dł. 5 m), na części, -1.600
zł. Kępno. tel. 062/781-44-74
BMW 316,1976 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, w

ny, .twardy’ dowód, • 4-.200 zł. Wrocław, tei. 
0601/21-75-42, 071/348-34-78 
CITROEN ZX, 1993 r., 1800 ccm, benzyna, czarny meta
lic, stan b. dobry • 2.500 DEM. Bolesławiec, tel. 
0603/45-99-53
DAF 400,1987 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, w 
całości lub na części, • 6.000 zł. Wrocław, tei. 
0601/05-43-42
DAIHATSU CUORE, 1988 r., 850 ccm, czerwony,

W Y P A D E K ! ! !
K O M U N IK A C Y JN Y  W P O LS C E  LU B  Z A  GRANICĄ  

P O M O ŻEM Y  C l W O D ZYSK AN IU  J A K  N AJW IĘK SZEG O  
ODSZKODOW AN IA

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w likwidacji szkód powypadkowych (odszkodowania osobowe 
i rzeczowe) ■ obsługa 24h. Współpracujemy z  najlepszymi warsztatami, rzeczoznawcami, doradcami, prawni
kami, tłumaczami, dzięki czemu nasza usługa staje się solidna, profesjonalna i tania...

P o s z u k u je m y  w s p ó łp ra c o w n ik ó w  IN T E R L E X , W ro c ła w
N o t fa lls  2 4 h  B iu r o  O b s łu g i S z k ó d  K o m u n ik a c y jn y c h
+48 (602) 197  535  B iu r o  W in d y k a c j i W ie r z y te ln o ś c i
+48 (603) 650  536  u l. O s t ro w s k ie g o  30

OPOH693 T e i. 071/339-07-56 , fa x  071/339-04-60

RZECZOZNAWCA
• r o s z c z e n ia  o d s z k o d o w a ń  

k o m u n ik a c y jn y c h  A C ,  O C  0 P012341
• o p in ie ,  w y c e n y , k a lk u la c je  A U D A T E X

tel. 071/321-42-67

AUD1100, 1981 r., 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. 
felgi, • 1.400 zł. Domaszkowice, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
AUD1100, 1984 r. na białych tablicach, -2.100 zł. Ole
śnica, tel. 0600/61-52-31
AUD1100,1986 r., 160 tys. km, 2200 ccm, benzyna, sza
ry metalic, wspomaganie, szyberdach el., stan b. dobry •
1.700 DEM. Niemcy, tel. 0049/17-28-13-99-27 
AUDI 80, 1977 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, brak OC i badań techn, -1.000 zł lub zamienię na

całości lub na części, - 1.200 zł. Wschowa, tel. 
0606/64-50-85
BMW 316,1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, biały, uszko
dzony wahacz, na części, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/05-26-20
BMW 316 i, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, uszkodzony 
wahacz tylny prawy, na białych tablicach, • 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0607/65-79-79
BMW 318 i, 1985 r.. 175 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
centr. zamek, alum. felgi, obniżony, obrotomierz, ekono-

Informujemy naszych Reklamodawców, 
że umowa z  Biurem Ogłoszeń i Reklam 

Prasowych "P E G A Z " w Oleśnicy 
została zawieszona.

R edakcja

Fiata 126p. Godzinowice, tel. 071/313-19-20, 
0605/52-76-49
AUDI 80,1978 r., 1300 ccm kpi. dokumentacja, po spa
leniu, przegląd do 11.2001 r, - 500 zł. Świebodzice, tel. 
0600/44-03-21
AUDI 80 S, 1988 r., 170 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, bez prawa rejestracji, w ciągłej eksploatacji, szy
berdach, aluminiowe felgi, hak, na białych tablicach, stan 
b. dobry - 2000 DEM. Opole, tel. 0608/70-56-71 
AUDI 90 COUPE, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, czarny

U W A G A
Informujemy, ź e  sp o ś ró d  kuponów  og ło 
sze n io w ych  zb ie ra n y ch  na  g ie łd a c h  s a 
m o c h o d o w y c h ,  p ie rw s z e ń s tw o  d ru k u  
b ę d ą  m ia ły  o g ło s z e n ia  z ło ż o n e  na  k u 
p o n a c h  w y c ię t y c h  z  d w ó c h  o s ta tn ic h  
n u m e rów  g a ze t (wtorkowego i piątkowego). 
Inne o g ło s ze n ia  (na ku p o n a ch  z e  s ta r
s z y ch  g a ze t)  d ru kow a ć  b ęd z iem y  w  m ia 
rę  w o ln ego  m ie jsca .

C h c ie lib y śm y  ta kże  p rze s trze c  P ań s tw a  
p rzed  kupow an iem  na  g ie łd a ch  sam o cho 
d o w y ch  s a m y c h  ku p o n ó w  o g ło s z e n io 
w ych , o fe row anych  p o  n iż sze j ce n ie  i rze 
kom o  w yc ię ty ch  w cze śn ie j z  gaze ty . Z d e 
cydo w an a  w ię k s zo ś ć  z  n ich  to  "podrób 
ki", d ru kow ane  p oką tn ie  i n ie  m a ją ce  n ic  
w spó ln ego  z  Au to  G ie łdą . Tak ich  og łoszeń  
pub likow ać  n ie  będziem y, p o w ęd ru ją on e  
d o  ko sza .

Informujemy, że  k ie ru jem y s ię  

n astępu jącym i za sadam i 

przy kwalifikowaniu ogłoszeń do  druku:

✓ w  p ie rw s ze j k o le jn o ś c i d ru ku jem y  
o g ło szen ia  bezp łatne , z ło żon e  n a  ku
ponach w yc ię tych  z  dwóch 
ostatn ich numerów gazet,

✓ o g ło s zen ia  b e zp ła tn e  o  tej sam e j tre
śc i d rukujem y dw a razy  w  tygodniu w y 
łą c z n ie  w te d y , je ż e li o b a  og ło szen ia  
z ło żon e  s ą  na  kupo nach  w yc ię ty ch  z  
dw óch  osta tn ich  nu m e rów  g a ze t

✓ n ie  za m ie szc zam y  og łoszeń  be z  ceny, 
a  w  przypadku sam ochodów , b e z  ceny  
i roku  p rodukcji,

✓ n ie  z a m ie s z c z a m y  bezp ła tn ie  og ło 
s zeń , k tórych t re ść  w skazu je , ż e  s ą  
o ne  rek lam ąfirm , o só b  p row adzących  
d z ia ła ln o ść  g o spo da rc zą ,

✓ n ie  z a m ie s z c z a m y  b e zp ła tn ie  d rob 
n ych  o g ło s zeń  au tokom isów , firm  za j
m u jących  s ię  hand lem  sam ochodam i, 
c zę śc iam i sam ochodow ym i, o fe rt b iur 
n ie ru chom ośc i itp. 

* Redakcja

mizer, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, - 2.500 zł. Ra
wicz, tel. 0604/33-30-39
BMW 320 i, 1986 r., 2000 ccm, V6, czerwony, 2-drzwio
wy, szyberdach, bez prawa rejestracji, - 1.950 zł. Jawor, 
tel. 0607/20-95-06
BMW 320 i, 1987 r., 270 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, „del- 
fin" metalic, katalizator, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. 
felgi, wspom. kierownicy, RO, el. wys. antena, bez prawa 
rejestracji, stan b. dobry, • 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/85-84-93
BMW 324 D, 1986 r., 2400 ccm, diesel, zielony metalic, 
centralny zamek, otwierany dach, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, zielone szyby, RM Grundig, przegląd do 2002 r., na 
białych tablicach, stan b. dobry, - 5.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-68-74
BMW 525 i, 1987 r., 2500 ccm z urzędu celnego, kpi. 
dokumentacja, • 4.000 zł. Zagrodno, tel. 076/877-36-25 
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, - 3.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 312-12-7-7 
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, 
czerwony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowa-

2-drzwiowy, szyby tylne uchylne, silnik w b. dobrym sta
nie, stan nadwozia i opon dobry, bez prawa rejestracji, 
ogólny stan b. dobry, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/08-65-49
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, czerwony, stan dobry, hak, 
po wymianie silnika i zawieszenia, dużo nowych części, 
mały przebieg, w całości lub na części, - 550 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, gm. Kłodzko, tel. 074/811-22-09 
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, niebieski, bez przeglądu, 
2 nowe opony, sprawny, w całości lub na części, - 400 zł 
Oława. tel. 071/313-63-82 
FIAT 126p, 1978 r., 600 ccm, orzechowy, techn. spraw 
ny, w ciągłej eksploatacji, w całości lub na części, alter 
natqr, tapicerka, podsufitka, lotnicze fotele, zapłon w sta 
cyjce, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/365-78-r* 
0501/40-67-16
FIAT 126p, 1983 r. .na chodzie*, zarejestrowany, w cało
ści lub na części, - 700 zł. Mirków, tel. 071/315-13-09 
FIAT 131 MIRAFIORI, 1980 r., 140 tys. km, 1600 ccm 
benzyna, bordowy, 2 wałki rozrządu, w całości lub na czę 
ści, sprawny, przegląd do 2002 r, -1.400 zł. Bolesławiec 
tel. 075/734-22-84
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, turkusowy metalic, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szyby
komputer, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.400 DEM
Wrocław, tel. 0604/30-25-02
FIAT DUCATO, 1990 r., 1900 ccm, diesel, biały, krótki
niski, model 10, hak, na białych tablicach, stan b. dobry,
5.500 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0607/74-69-01
FIAT FIORINO, 1984 r., 90 tys. km, 1000 ccm, benzyna,
biały, stan b. dobry, w całości lub na części, bez prawa
rejestracji, - 2.300 zł. Nowy Dwór, gm. Trzebnica, tel.
0601/87-43-67
FIAT REGATA, 1988 r., 1500 ccm, benzyna na białych 
tablicach - 800 DEM. Wrocław, tel. 071/338-41-12 
FORD CARGO, 1984 r, 6400 ccm, diesel, biały, w cało
ści lub na części, stan b. dobry - 6.000 zł oraz wszystkie 
części z demontażu, klapa załadowcza - 2.200 zł. Wał
brzych, tel. 0609/29-08-59
FORD ESCORT XR3i, 1985 r., 6 tys. km. 1600 ccm, ben
zyną, szary, stan dobry, 5-biegowy, w ciągłej eksploata
cji, w całości lub na części, pełna dokumentacja (polska), 
przegląd do 2002 r, - 4.200 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-12-84

ELEKTRONIKA
S A M O C H O D O W A

OP010169
wtrysk paliwa, ABS, liczn ik i, A/T 

Wrocław, tel. 0-602 318-411

katalog_www

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
w w w . o g l o s z e n i a . p o p . p ł

Informujemy, ż e  po cząw szy  od  25.03.1999 r z a  pośrednictwem  Auto  G ie łdy  D olnośląskiej m oż
na  um ie szcza ć  w  internecie zd jęcia  sam ochodów , dom ów  i innych obiektów, które og łaszac ie  
P ań stw o  w  nasze j gazec ie . O g ło szen ia  bezpłatne osób, które w ykup ią  opcję "og łoszen ie  ze  
zd jęciam i w  internecie ' o trzym ają  specjalny num er katalogowy. B ęd z ie  on  drukowany na  końcu 
og łoszen ia . N um er ten o zna cza ł będzie, ż e  sam ochód , dom  c zy  inny obiekt, którego og łosze
nie dotyczy m ożna obejrzeć w  internecie na stronie: Wirtualny Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/ 
katalog. D o  każdego  og łoszen ia  z  num erem  do łączać  będziem y w  internecie 3 ko lorowe zd ję 
c ia  obiektu, z  trzech  różnych ujęć. Zd jęc ia  te m ożna  będzie  obe jrzeć  po  w pisan iu  numeru 
z  og łoszen ia  w  p rzeg lądarce  internetowej. a
K o s z t  p u b lik a c ji z d ję ć  w y n o s i 14  z ł  (z VAT) z a  28  d n i ekspozycji na se rw erze internetowym. 
D oda tkow ych  in form acji ud z ie lam y  pod  nr te lefonów : 071/781 -71 -22 ,781 -71 -23

A d r e s y  f ir m  w y k o n u ją c y c h  z d ję c ia  d o  k a ta lo g u  z d ię ć  w  in t e r n e c ie :  

W rocław :
S A T T E C H  Com puters, ul. Tęczow a  57, te lifa x  071 781 -71-22 ,781-71-23  
Au to  G ie łda  D olnośląska , ul. K ośc iu szk i 135, tel. 071 372-56-54 ,341-54-02  
Agenc ja  Rek lam ow a W O JT A S , ul. Z ie liń sk iego  20, telVfax 071/362-39-13 
Lu b in :
A IN F O -P R E S S ,  G ie łda Sam ochodow a, tel. 0604 48-21-07, tel. 076  84-69-034 
o ra z  firma Korbut, tel. 0-601 56-94-92
K om is Au to  Centrum  M A Z U R , ul. M . Curie-Skłodowskie j 97, tel. 076 844-39-32
L e s z n o
Je le n ia  Gó ra :
F irm a Rek lam ow a "3D  effects", ul. O krze i 13, tel. 075  76-71-60Q, 0603 92-74-64 
B o le s ła w ie c :
Z H iU  “LO KIS ", ul. Sob iesk iego  20, tel. 075 732-37-33 
Ś w id n ic a :
"RO D W IL", ul. Saperów  3b, tel. 074/853-57-39 ,0602 70-43-46, e-mail: u2@ box.pop.p l 
Zatrudnimy współpracowników do wirtualnego katalogu zdieć z  Wałbrzycha. Opola i Zielonel G6rv.

Punkty przyjmowania 
reklam płatnych:

WROCŁAW:
AGENCJA REKLAMOWA "Echo"
ul. Świdnicka 19 (wejście od K. Wielkiego,
przy przejściu podziemnym,
tel. 341-06-28, tel./fax 341-06-25
tel. kom. 0-502 09 37 27
o-mail: echo@amnet.pl
AGENCJA REKLAMOWA "Wojtas"
ul. Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej)
tel./fax 071/362-39-13
tel. kom. 0-601 07 77 13
e-mail: wojtas@wojtas.home.pl
SKLEP, ul. Dokerska 4, tel. 373-96-56
AGENCJA REKLAMOWA "Piotr"
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53
AGENCJA REKLAMOWA "Akard"
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.)
tel. 071/783-30-(33+34)
"DAM-WID"
50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 43
teljfax 071/372-28-34,0-601 154 997, damwid@hot.pl
Agencja Reklamowa "DYZMEN"
ul. Krakowska 29d (teren spółdzielni "ZOAS")
tel. 071/343-21-57, 0-607 464 969
e-mail: igielda@igielda.com
LUBIN, LEGNICA:
"A Info - Press", Janusz Czajka, 
tel./fax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07 
BIURO, tel./fax 076/841-52-30, 841-52-15
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6. Dworzec PKP, 1 p. 
pn.-pt. w godz. 9°°-l 7°® i na terenie giełdy 
samochodowej Lubin (kasa nr 3) 
sob. w godz. 6“ -14°°,niedz. w godz. 90n-1200
H. Kupińsld
tel. 0-605 359 428, 076/724-06-33 
"KENTECH"
Legnica, ul. Libana 12, pok. 17 
tel. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
KŁODZKO:
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
DZIERŻONIÓW:
os. Złote 5A/6,
tel./fax 074/31-27-51 (700 - 2100)
JELE N IA  GÓRA:
J. Majski, tel. 075/76-78-707,9“ -14“
"ECO-POL" R. Kiljan, tel. 0-603 50 52 81 
OPOLE:
A. Pieczonka, teł. 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. l900-2200 
ŚROD A ŚL Ą SK A :
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, teł. 071/317-48-27 
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel. 071/317-66-12 - 
ŚW IDNICA:
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, tel. 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. Miła 9 
tel./fax 068/327-02-75 (pn.-pt. 10-18) 
e-mail: koraz@go2.pl 
ŻARY:
MARDO, 68-200, ul. Rynek 8/9, 
teiyfax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. 1000-16“
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka 1 13 (budynek- 
Inkubatora), tel. 068/374-37-87 w. 406 
BOLESŁAW IEC: -
ul. Widok 23, tel. 0-601 88 45 65 
W AŁBRZYCH:
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-501 615 511
KLIK, 56-160 Wołów, ul. Piłsudskiego 14 (przy Plusie)
tel. 0-600 453 620
WOŁÓW:
Firma Handlowo-Usługowa KLIK -
56-160 Wińsko-Wołów, pl. Wolności 2 
tel. 389-80-80 (wt., czw., pt.) w godz. ^ “ -ló00 
JAW OR:
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pt. 10-18 
tel. 076/870-72-43, tel./fax 076/870-72-44 
K A U SZ :
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS" 
tel7fax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16 . 
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk) 
RAWICZ:
PHU "TOSKA"
ul. Piłsudskiego 1, tel. 065/546-11-02 
SZAMOTUŁY:
B.H.U. "Mariąns"
ul. Kapłańska 3, tel. 061/29-25-266 
w godz. 800-1800 
POLKOWICE:
MARCUS, ul. 3-go Mają 18a 
tel. 076/749-88-18 
POZNAŃ:
GUERICA - R. Paszkiewicz 
tel. 0-501 590 007 
tel./fax 061/867-72-07 
O LEŚNICA:
MarMac -< ' ■
ul. 3 Maja 12, tel. 071/398-33-47 
NAMYSŁÓW:
Rynek Ratusz pok. 11 
tel. 077/410-02-96

PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ BEZPŁATNYCH 
POZA REDAKCJĄ 

ZIELONA GÓRA:
tel. 068/327-02-75 (pn.-pt. 10“ -18°°, sob. 8°°-14") 
TRZEBNICA:
biuro współpracujące z Auto Giełdą! 
tel./fax 071/312-02-06 
(pn.-pt. 9°°-18“ , sob. 9°°-l 300)

a takie nasi akwizytorzy
ju^ Ie ldacl^am ochodow ^chj^^^^^^^^^
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FORD ESCORT, 1985 r., 130 tys. km. 1600 ccm, diesel, 
srebrny metalic, bez prawa rejestracji, 5-biegowy, 5-drzwio- 
wy, szyberdach, techn. sprawny, - 2.000 zł. Lubań, tel. 
0604/85-99-93
FORD ESCORt, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski me; 
talie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, centr. zamek, welur, beż 
prawa rejestracji, - 2.100 zł. Zebrzydowa, tel. 
075/736-20-34
FORD ESCORT, 1987 r., 1900 ccm, benzyna, wtrysk wer
sja USA, silnik kpi. z dokumentacją, skrzynia biegów, ukł. 
kierowniczy, kpi. drzwi, tylna i przednia klapa, wspomaga
nie i inne, - 1.000 zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 
0602/59-31-86
FORD ESCORT KOMBI, 1987/94 r., 97 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, złoty metalic, składak, po wypadku, mocno uszko
dzony, silnik sprawny, w całości lub na części, dużo części 
(szyby, drzwi, elementy zawieszenia), - 2.500 zł. Ruszów, 
tel. 075/771-43-73
FORD ESCORT Ghia, 1988 r., 1400 ccm, złoty metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, 
na białych tablicach • 1.200 DEM. Wrocław, tel. 
0604/30-25-02
FORD ESCORT GT, 1989 r.. 1900 ccm, czerwony, stan 
dobry, nie .na chodzie', -1.100 zł lub zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 0609/53-39-39
FORD ESCORT, 1990 r.. 110 tys. km, 1400 ccm, biały,
3-drzwiowy, sportowe zawieszenie, szyberdach, spoiler, 
sportowa kierownica, bez prawa rejestracji, - 2.600 zł. Góra, 
tel. 0600/52-27-39 .
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwio- 
wy, na białych tablicach, - 3.700 zł. Świdnica, tel. 
0606/12-99-22
FORD FIESTA, 1988 r, 1300 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, katalizator, 
stan b. dobry, bez prawa rejestracji, - 1.850 zi. Leszno, tel. 
0607/74-62-48
FORD FIESTA, 1988 r., 12 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, na zachodnich tablicach - 1.200 zł. Nowa Sól, tel. 
0604/14-91-59
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, niebieski metalic, bez 
prawa rejestracji, stan bardzo dobry, wszystko sprawne, 
szyberdach, dokumentacja, - 1.650 zl. Wałbrzych, tel. 
0501/46-00-32
FORD FIESTA, 1989 r., 97 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
stan dobry, RO, na białych tablicach, bez prawa rejestr., 
bezwypadkowy, • 2.000 zi. Klecza Dolna, tel. 033/872-21-08 
FORD GRANADA SEDAN, 1983 r., 2100 ccm, diesel, bia
ły, zarejestrowany, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 071/361-68-43, 
0605/07-09-33
FORD SCORPIO, 1989 r.. 2000 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, bez prawa rejestracji, stan idealny • 1.700 DEM. 
Kluczbork, tel. 077/413-14-57, 0604/37-53-37 
FORD SIERRA. 1984 r.. 2000 ccm, benzyna, biały, kombi, 
w całości lub na części, uszkodzony silnik, bez prawa reje
stracji, - 800 zł. Wrocław, tel. 0605/51-84-31 
FÓRD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski me
talic, stan silnika b.dobry, tuningowany, bez prawa reje
stracji, -1.900 zł. Wrocław, tel. 0605/51-84-31 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, niebieski, po wypadku, 
na części, uszkodzony bok od strony kierowcy, automatic,
- 600 zł. Radków, tel. 074/871-11-73
FORD SIERRA KOMBI. 1986 r.. 2300 ccm, diesel, brązo
wy, el. otw. szyby, stan silnika b. dobry, w całości lub na 
części, na białych tablicach • 1.000 DEM. Glinka, woj. lesz
czyńskie, tel. 0605/85-57-01
FORD SIERRA CLX, 1988 r., 165 tys. km, 2000 ccm, czar
ny, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, w całości lub na czę
ści, stan idealny, - 2.900 zł. Paczków, tel. 077/431-13-84 
FORD SIERRA CDX KOMBI, 1991 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, srebrny, centralny zamek, wspomaganie, szyber
dach, relingi dachowe, stan b. dobry, na białych tablicach,
- 3.300 zł. Lubin, tel. 076/846-08-63, 0502/36-19-81 
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 TRANSIT, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, niski, krótki, oszklony, rdza na tylnej klapie i bocz
nych drzwiach, na białych tablicach, 5.000 DEM. Korfan
tów, woj. opolskie, tel. 0606/18-63-17 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, turbo D bez prawa do 
rejestracji. Koźmin Wlkp., tei. 062/721-60-93 
HONDA CIYIC, 1985 r., 1300 ccm stan silnika b. dobry, 
5-biegowy, bez prawa rejestracji, • 850 zł. Lubań, tel. 
0603/28-02-72
HONDA CM C, 1990 r., 124 tys. km, 1300 ccm, 16V, błę
kitny metalic, welurowa tapicerka, RM + głośniki, bez pra
wa rejestracji, 5-biegowy, zadbany, stan idealny -1.290 
DEM. Wrocław, tel. 0601/17-50-59 
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDI, srebrny me
talic, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, 
pełna dokumentacja, zarejestrowany, - 5.800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-316
HONDA LEGEND, 1990 r.. 2500 ccm, wtrysk, srebrny me
talic, 4-drzwiowy, pełne wyposażenie elektryczne, tempo
mat, 5-biegowy, wspomaganie kierownicy, zadbany, stan 
b. dobry - 3.600 DEM. Oława, tel. 0503/89-92-39 
IYECO 35-8,1990 r. w całości lub na części, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/30-64-70
JELCZ 316,1982 r., 11100 ccm w całości lub na części, 
stan dobry, -4.000 zł. Oleśnica, tel. 071A315-33-04 
JELCZ 317 W, 1986 r. opony 1100, w całości lub na czę
ści, - 7.000 zł lub zamienię na osobowy. Wrodaw, tel. 
0604/82-56-45
JELCZ 317 SKŁADAK, 1992 r., 85 tys. km. turbo D. biały, 
ciągnik siodłowy, zarejestrowany, techn. sprawny, w cało
ści lub na części, • 2.900 zł + części, tel. 0502/98-72-12 
LADA 2102,1983 r.. 126 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, kombi, uszkodzony, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/97-75-86
LADA 2105,1987 r., 1200 ccm, czerwony, na białych tabli
cach, stan dobry. Wałbrzych, tel. 074/841-48-38 
LIAZ SKODA MTS-24 na części, - 4.000 zł. Lipinki Łużyc
kie, tel. 068/375-20-59
MERCEDES 16-17, 1979 r. na części, - 11.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-76-66, 0601/88-66-66 
MERCEDES 200 123,1979 r., diesel, biały, w całości lub 
na części, po wypadku, zarejestrowany, .twardy" dowód 
rejestracyjny, -1.550 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 207 D, 1983 r., 83 tys. km, 2400 ccm stan 
techniczny dobry, 5-biegowy, 5 osób + 900 kg. po wymia
nie silnika, • 2.800 zł. Kluczbork, tel. 0604/14-29-23 
MERCEDES 207 BUS, 1984 r., 2400 ccm, biały, bez pra
wa rejestracji, po remoncie, - 3.000 zł. Groblice, gm. Św.Ka- 
tarzyna, tel. 071/311-54-14, 0501/74-74-27 
MERCEDES 508 D, 1974 r., 3800 ccm, niebieski, skrzy
niowy, sprawny w całości - 6.000 zł, łub na części. Wro
cław, tel. 071/322-22-09, 0605/28-83-40 
MERCEDES MB 100,1990 r., 2400 ccm, diesel w całości 
lub na części, - 5.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-67-41 
MITSUBISHI COLT, 1500 ccm, benzyna w pełni sprawny, 
bez prawa rejestracji, -  2.300 zł. Bogatynia, tel. 
075/774-13-74, 0607/80-32-72 
MITSUBISHI COLT, 1979/80 r. w całości lub na części, • 
900 zł. Strzelin, tel. 071/396-12-77 po godz. 16 
MITSUBISHI COLT, 1990 r. bez prawa rejestracji - 900 
DEM. Gubin, tel. 0501/61-40-96 
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 2300 ccm, turbo D, sza- 
ro-zielony, bez silnika, uszkodzony przód, zarejestrowany, 
w całości lub na części, - 1.100 zł. Kępno, tel. 
062/781-02-60, 0601/89-10-61

MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1981 r., 1200 ccm na czę
ści, z kpi. dokumentacją, do remontu blacharki, stan silni- . 
ka b. dobry, • 800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-02-9$ 
MITSUBISHI LANCER GLXI, 1990 r.. 1500 ccm, benzyna, 
złoty metalic, stan techn. b. dobry, na białych tablicach • 
T70O-OEM. Jawor, tel. 0605/92-49-67 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1983 >., 2000 ccm, diesel, 
czerwony, brak pompy wtryskowej, po remoncie silnika, •
3.000 zł. Wrocław, tel. 0607/41-39-32
NISSAN CHERRY, 1983 r., 1300 ccm, benzyna uszkodzo
ny przód, z urzędu celnego, • 1.000 zł. Zagrodno, tel. 
076/877-36-25
NISSAN DATSUN CHERRY N-12,1984 r., 1300 ccm, ben
zyna, niebieski, na części, po wypadku, .na chodzie”, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 0607/41-39-32
NISSAN LAUREL. 1986 r.. 2800 ccm, diesel, granatowy, 
w całości lub na części, - 3.500 zł. Kościan, tel. 
065/512-11-78, 0604/56-91-82 
NISSAN MICRA, 1986 r. bez prawa rejestracji, • 900 zł. 
Opole. tel. 0604/31-91-22
NISSAN MICRA. 1989 r.,’ l200 ccm. bordowy metalic,
2-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, na części, bez prawa 
do rejestracji, • 850 zł. Zielona Góra, tel. 0600/60-22-16 
NISSAN MICRA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, 3-drzwiowy, bez prawa rejestracji - 600 DEM. 
Gubin, tel. 0501/63-58-07
NISSAN SUNNY'B-11, 1982 r., 1500 ccm skorodowany, 
niekompletny, zarejestrowany, - 800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-14-55, 0502/36-14-26 
NISSAN SUNNY B11,1985 r., 1700 ccm. diesel, szary, re
jestracja do 2002 r, - 2.000 zł. Głogów, tel. 076/833-59-86, 
0601/67-22-29
NISSAN SUNNY, 1988 r., 1300 ccm, biały. 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, na białych tablicach -1.100 DEM. Wrocław, tel. 
0604/30-25-02
NYSA 522 T, 1988 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, po re
moncie kapitalnym karoserii i lakierowaniu, zarejestrowa
ny na 8 osób + 840 kg, w całości lub na części, -1.800 zł. 
Galowice, tel. 071/316-55-46, 0601/26-54-37 
NYSA 522 T, 1989 r., 80 tys. km, 2120 ccm w całości lub 
na częśd, skorodowany, do remontu, stan silnika dobry, - 
600 zł. Jegłowa, gm. Przeworno, tel. 0602/37-56-74 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, czer
wony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, bez prawa rejestracji • 1000 DEM. Wrocław, teł. 
0600/21-48-68
OPEL KADETT, 1980 r., 45 tys. km, 1200 ccm, bordowy,
3-drzwiowy, po remonde silnika, wymienione klocki hamul
cowe, stan dobry lub na częśd, • 1.800 zł. Świdnica, tel. 
074/852-36-80
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, stan b. dobry, na zachodnich tablicach 
• 1.000 DEM. Zgorzelec, teł. 075/775-61-13 po godz. 18 
OPEL KADETT KOMBI. 1990 r.. 117 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, czerwony, wersja Club Caravan, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, relingi dachowe, roleta bagażnika, szyberdach, spor
towe fotele, katalizator, demne szyby, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach, zarejestrowany, ubezpieczony -1.150 
DEM. Wrocław, tel. 071/318-57-46 
OPEL KADETT. 1990 r., 120 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, w całości lub na częśd, bez prawa reje
stracji, - 6.000 zł. Krotoszyn, tel. 0609/24-69-66 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 117 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, benzyna, czerwony, Karavan-Club, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, sportowe fotele, relingi dachowe, roleta bagaż
nika, szyberdach, przydemniane szyby, katalizator, stan b. 
dobry, na białych tablicach -1.150 DEM. Wrodaw, tel. 
071/318-57-46
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
5-drzwiowy, szyberdach, bez prawa rejestracji, • 1.500 zł. 
Sowin, gm. Łambinowice, tel. 0600/65-90-12, 
077/431-11-06
OPEL KADETT. 1991 r.. 1800 ccm, wtrysk, biały, techn. 
sprawny, 3-drzwiowy, alarm, bez prawa rejestracji, • 2.400 
zł. Wałbrzych, tel. 0608/77-01-52 
OPEL KADETT, 1991 r., 70 tys. km, 1700 ccm, diesel, bor
dowy metalic, 3-drzwiowy, stan dobry, 5-biegowy, na za
chodnich tablicach - 3.650 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, bordowy, w całości lub na częśd - 1.200 DEM. 
Wałbrzych, tel. 074/843-47-35 
OPEL OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna bez prawa 
rejestracji, stan idealny - 1.700 DEM. Brzeg, tel. 
077/413-14-57, 0604/37-53-37 
OPEL OMEGA, 1991 r„ 2000 ccm, kość słoniowa, w cało
ści lub na części, oryg. szyberdach, inst. gazowa, - 6.000 
zł. Wrocław, tel. 071/349-28-67, 0601/57-38-14 
OPEL VECTRA, 1991 r., .1600 ccm, kolor wiśniowy,
4-drzwiowy, uszkodzony przód, na białych tablicach, - 2.200 
zł. Środa Śląska, tel. 0606/12-99-22
PEUGEOT 104,1975 r., 954 ccm, biały, silnik sprawny, do 
naprawy błotniki, w całości lub na części, 4-drzwiowy, • 700 
zł lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Sobótka, tel. 
071/390-35-00
PEUGEOT 205,1986 r., 1100 ccm, czerwony, szyberdach,
5-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach - 900 DEM. 
Wrocław, tel. 0604/30-25-02
PEUGEOT 205, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 900 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0605/58-33-77 
PEUGEOT 305,1984 r., 1500 ccm nieuszkodzony, w cało
ści lub na części, -1.000 zi. Wrocław, tel. 0600/17-46-25 
PEUGEOT 309,1989 r., 76 tys. km, 1300 ccm, biały, cen
tralny zamek, szyberdach, el. otwierane szyby, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.300 DEM. Wro
daw, tel. 0604/30-25-02
PEUGEOT 309,1992 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, el. otwierane szyby, centralny zamek, aluminio
we felgi, obniżony, atrakcyjny wygląd, na zachodnich tabli
cach - 2.850 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15.
POLONEZ, 1981 r. stan dobry, w całości lub na częśd, •
1.000 zł. 3ukówek 48, tel. 071/317-14-38 
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, szmaragdowy, po wypadku 
(uszkodzona prawa przednia strona), zablokowane koło, 
instalacja gazowa, po remoncie silnika 2 lata, - 750 zł. H. 
Myszkowski, Jodłownik, tel. 074/833-08-92 
POLONEZ SLE, 1989 r., 2000 ccm, DOHC silnik Fiata Ar- 
genty, skrzynia biegów 151 Fiata, .nosek" przód, szybki z 
tyłu, szyberdach, blacharka do remontu, w całości lub na 
części, - 850 zł. Długopole Górne, gm. Międzylesie, tel. 
0607/07-42-93
POLONEZ, 1990 r., 106 tys. km, 1600 ccm, kolor - kość 
słoniowa, rej. jJo 04.2002 r., blacharka wymaga poprawek, 
może być na części, stan techn. dobry, - 1.200 zł. Wro
cław, tel. 0608/21-67-71
POLONEZ SKŁADAK, 1991 r., 1500 ccm, czeiwony, przód 
.nosek", tył szybki, .na chodzie", w całości lub na części, 
aluminiowe felgi, stan dobry, - 600 zł. Branice, woj. opol
skie, tel. 0608/68-38-19
POLONEZ CARO, 1991 r.. 1500 ccm, granatowy, w cało
ści lub na części, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/322-45-99 
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm uszkodzony przód, na 
częśd. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
RENAULT 19,1990 r., 160 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, serwo, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, szyberdach, na zachodnich tablicach •*2.650 
zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
RENAULT 20,1980 r„ 190 tyś. km, 1900 ccm, diesel, wi
śniowy, w całośd lub na częśd, - 900 zł. Brzezie, gm. Go
styń, tel. 065/572-54-15
RENAULT 5,1987 r., 150 tys. km, 1100 ccm, czarny, alum. 
felgi, 4 nowe opony, stan dobry, zadbana tapicerka, nowy

wydech, bez prawa rejestracji, -2.200 zł* Oborniki Śląskie, 
lei. 0049/17-88-67-16-26 *
RENAULT 5 L, 1987 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, hak, spraWny, bez prawa rejestra
cji, stan dobry, • 1.800 zł. Szprotawa, tel. 068/376-74-84 
RENAULT 5,1988 r., 1400 ccm, biały,'3-drzwiowy, central
ny zamek, el. otw szyby, pilot, - 1.600 zł. Wałbrzych, tel.
0607/35-35-39' ' ------  ------
RENAULT TRAFIĆ, 1983 r., 250 tys. km, 2100 ccm, biały, 
do remontu kapitalnego, - 2.200 zł. Nowa Sól, tel. jj 
068/387-53-16
ROBUR LD 3000,1978 r., 3345 ccm, niebieski, inst. gazo
wa, kpi. dokumentacja, skrzyniowy, w całości lub na czę
śd, - 900 zł. Strzegom, tel. 074/855-19-90 
SAAB 9000,1986 r., 2300 ccm, benzyna spoiler, szyber
dach, wyrejestrowany, w całośd lub na części. Wałbrzych, 
tel. 074/842-60-95
SEAT IBIZA, 1992 r., 90 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bia
ły, stan techn. b. dobry, zadbany, ospoilerowany, atrakc. 
wygląd, na białych tablicach -1.100 DEM. 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 100 S, 1977 r., 85 tys. km, 988 ccm, benzyna, 
czerwony, na części (silnik, karoseria), - 500 zł. Kamieniec 
Ząbk., tel. 074/817-30-05 w. 358 
SKODA FAVORIT135 L PICK-UP, 1991 r., 1300 ćcm. ben
zyna, zielony, plastikowa nadbudowa, podwyższony tył, 
oszklony, zamykany, na białych tablicach, stan b. dobry •
1.400 DEM. Wrocław, tel. 0604/30-25-02 
STAR 28,1978 r., SW-480 w całośd lub na części, - 2.500 
zł. Szczytnica, tel. 076/818-96-75 
STAR 28,1987 r., szary, nowy typ kabiny, kpi, - 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 0502/55-96-81
SUBARU JUSTY, 1985 r., 990 ccm, biały, 4 WD, bez pra
wa rejestracji, - 800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-67-01 
SUBARU LIBERO, 1989 r., 1200 ccm 4 x 4 -1.300 DEM, 
tel. 0605/27-65-32
SYRENA 105 L, 1978 r., 10 tys. km, kremowy, w całości 
lub na części, wyrejestrowany, bez akumulatora, .na cho
dzie", • 300 zł. Wiry k. Świdnicy, teł. 074/850-56-82 
TALBOT SIMCA, 1981 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 
sprawny, w całości lub na częśd, - 1.500 zł. Cieśle, gm. 
Oleśnica, teł. 071/314-88-13
TOYOTA COROLLA. 1980 r., 1200 ccm, kremowy, uszko
dzony przód, • 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/855-19-90 
TOYOTA COROLLA. 1981 r.. 1300 ccm na częśd, • 600 
zł. Kąty Wrodawskie. tel. 0603/96-73-24 
TRABANT 601. niebieski, kpi. dokumentacja, zarejestro
wany, brak przeglądu, • 100 zł. Wrodaw, tel. 071/353-44-95 
po godz. 20, 0602/18-97-82
VOLVO 240 KOMBI, 1987 r., 200 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, RM, zadbany, serwisowany, hak, zielone szy
by, bez prawa rejestracji, stan idealny - 1.950 DEM. Wro
daw, tel. 0601/17-50-59
VOLVO 340,1978 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, pia
skowy, w całośd lub na częśd, z urzędu celnego, z pra
wem rejestracji, - 500 zł. Legnica, tel. 0606/16-95-59 
VOLVO 360,1986 r., 2000 ccm, czerwony, instalacja ga
zowa, zarejestrowany, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0607/60-84-84
VOLVO 440,1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lik, aluminiowe felgi, ładne wnętrze, stan idealny, białe ta
blice, -4.000 zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-10-21, 
0602/23-39-78
VOLVO 740 KOMBI, 1986 r., 2400 ccm, diesel, bordowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 2.200 DEM. Wrocław, 
tel. 0604/30-25-02
VW BUS, 1973 r., 2000 ccm, benzyna zarejestrowany, stan 
silnika dobry, webasto, • 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/853-30-53
VW BUS, 1978 r. nadwozie z dokumentacją, zarejestro
wany na 8 osób, • 400 zł. Wrocław, tel. 0502/56-86-04 
VW GOLF i. 1978 r . - 500 zl. Świdnica, tel. 074/640-76-84 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm aktualny przegląd, doszczęt
nie rozbity, • 1.150 zł. Legnica, tel. 0605/37-78-63 
VW GOLF 1,1980 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony, szyberdach, welurowa tapicerka i siedzenia, 3-drzwio
wy, zielone szyby, opony zimowe, silnik w idealnym stanie, 
bez możliwości rejestracji, - 1.000 zł. Świdnica, tel. 
0603/56-54-46
VW GOLF II, 1983 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, silnik z 
możliwością rejestracji, nadwozie bez możliwości rejestra
cji, z urzędu celnego, • 2.600 zł. Oleśnica, tel. 
0601/89-14-34
VW GOLF U, 1985 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, zadbany, bez prawa rejestracji, stan 
techniczny b. dobry, • 2.300 zł lub zamienię, lub inne pro
pozycje. Wrodaw, tel. 0603/77-90-48 
VW GOLF II, 1985 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, zadbany, bez prawa rejestracji, stan 
techniczny b. dobry, • 2.500 zl lub zamienię na samochód, 
lub inne propozycje. Zakrzów, tel. 0603/77-90-48 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, kolor grafitowy, 
5-drzwiowy. ospoilerowany, alum. felgi, bez prawa rejestra
cji, - 2.000 zł. Gryfów Śl., tel. 0609/27-41-55 
VW GOLF II, 1986 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, ABS, podwójne lampy, alum. 
felgi, 5-biegowy, pełny wtrysk, na białych tablicach, bez 
prawa rejestracji, - 2.600 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, ta
nio. Świdnica, tel. 0603/55-95-22!
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, w całości lub na czę
ści, - 2.000 zł. Złotoryja, gm. Pruszków, tel. 077/464-83-05 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna 5-drzwiowy, szy
berdach, bez prawa rejestracji, - 1.500 zł. Krosno Odrz., 
tel. 0603/07-40-48
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
bez prawa rejestracji, -1.700 zł. Leszno, tel. 065/520-29-79 
VW GOLF II, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm bez prawa 
rejestracji, na białych tablicach, • 1.800 zł. Niemodlin, tel. 
0600/34-65-75
VW GOLF II, -1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ciemny, bez 
wypadku, bez prawa rejestracji, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0607/54-34-07
VW GOLF II, 1988 r., 12 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
ny metalic, stan idealny, na zachodnich tablicach - 2.400 
zł. Polkowice, tel. 0501/43-05-27 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, bordowy, 3-drzwiowy, szy
berdach, bez prawa rejestracji, • 1.800 zł. Jawor, tel. 
0607/20-95-06
VW GOLF, 1989 r., 1400 ccm, granatowy, 3-drzwiowy, stan 
idealny, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 0607/35-35-39 
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, grafitowy 
metalic, bez prawa rejestracji, - 1.500 zł. Krotoszyn, tel. 
0601/25-50-42
VW GOLF 1,1978 r., 200 tys. km, czerwony, nowy tłumik i 
pompa wodna, automatic, • 600 zł. Oława, tel. 
071/313-07-01
VW JETTA, 1987 r., 180 tys. km, 1600 ccm, GTD, czerwo
ny, uszkodzona głowica, w całośd lub na częśd, na bia- 
łych tablicach • 1.200 DEM. Grodków, tel. 0604/37-03-07 
VW PASSAT, 1980 r., 1600 ccm, E stan b. dobry blacharki, 
szyberdach, uszk. silnik, w całośd lub na części, • 500 zl. 
Stare Drzewce, tel. 065/549-31-26 
VW PASSAT SEDAN, 1985 r., 1600 ccm, turbo D, niebie

ski metalic, 5-biegowy, w całości lub na częśd-1,500 DEM. 
^ liąbork, tel. 0607/19-07-88 
VW PflSSATy4986 r,150'tys. km, 1800 ccm, benzyna, 

...czarny, 5-drzwiowy, automatic, stan dobry, na zachodnich 
tablicach • 1.650 zł. Wschowa, teł. 0605/06-95-15 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, tur
bo D, granatowy, 5-biegowy, hak, stan b. dobry, bez prawa 
rejestracji, • 2.800 zl. Rawicz, tel. 0608/19-06-33 
VW PASSAT, 1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk: sil
nik kpi. ze skrzynią biegów (5), instalacja elektryczna, kom
puter, katalizator z wydechem i sondą, nagrzewnica, pe
dały, kompletna dokumentacja, sprowadzony w 2001 r., 
oclony, stan b. dobry. Polkowice, tel. 0606/4^91-79 
VW POLO CADDY, biały, bez wypadku, ład. 600 kg, w ca
łości lub na części, - 1.100 zł. Gryfów Śląski, tel. 
075/781-24-22
VW POLO, 1985 r., 1300 ccm, zielony metalic, stan b. do
bry, na białych tablicach • 900 DEM. Wrocław, tel. 
0604/30-25-02
VW POLO KOMBI, 1986 r., 170 tys. km, 1035 ccm, benzy
na, biały, na białych tablicach, stan silnika b. dobry, - 900 
zł. Wrocław, tel. 071/781-76-36, 0601/15-67-24 
VW POLO FOX, 1987 r., 1100 ccm, granatowy, stan dobry, 
na białych tablicach, w całośd lub na częśd, - 1.400 zł. 
Żagań, tel. 0604/34-79-29
VW POLO FOX, 1988 r., 1100 ccm, ciemnoniebieski meta
lic, stan dobry, w całości lub na części, na białych tabli
cach, -1.300 zł. Żary, tel. 0606/37-67-38 
VW POLO, 1990 r., 1000 ccm w całości lub na częśd, -
1.200 zł. Zielona Góra, tel. 0607/13-05-41 
VW POLO, 1991 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
w pełni sprawny, na części. Bogatynia, tel. 075/774-13-74, 
0607/80-32-72
VW SCIROCCO, 1989 r., 120 tys. km. 1600 ccm, zielony 
metalik, aluminiowe felgi, ładne wnętrze, stan idealny, bia
łe tablice, - 4.000 zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 
044/723-10-21, 0602/23-39-78 
VW T2 BUS. 1982 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, oszklony, I rząd siedzeń, białe tablice, - 2.400 zł. 
Lubań, tel. 074/85-99-93
VW TRANSPORTER T2,1987 r.. 120 tys. km. 1600 ccm. 
diesel, beżowy, nowe opony, 8-osobowy, stan b. dobry, bez 
prawa rejestracji, - 4.500 zł lub zamienię na osobowy. Wro
cław, tel. 0601/96-70-72
VW TRANSPORTER T2,1990 r., 170 tys. km. 1600 ccm. 
turbo D. żółty, blaszak, stan dobry, hak - 3.300 DEM. Niem
cy, tel. 0049/17-28-13-99-27
WARTBURG 353 W silnik, stan b. dobry - 250 zł, skrzynia 
biegów (lewarek w podłodze) • 150 zł, karoseria -150 zł, z 
dokumentacją, ważny przegląd, tel. 0600/80-85-13 
WARTBURG 353,1982 r., 900 ccm, biały, sprawny na czę
śd, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/355-83-81 
ZASTAWA 1100P, 1981 r., granatowy, ważny przegląd, za
rejestrowany, hak, w całości lub na częśd, - 340 zł. Choj
nów. tel. 076/877-39-33. 0607/73-86-60

BMW 1602, 1969 r. oryginalny, stan idealny, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/94-04-36
CZĘŚCI DO WARSZAWY : błotniki, klapy, atrapa, drzwi, 
zderzaki, szyby, opona. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20 : nowy tylny błotnik, próg 
zewn. prawy, prowadnica, kpł. szyb z uszczelkami, przed
nie, tylne i wszystkie boczne, kierownica, klapka wlewu 
paliwa, książka obsługi, klamki itp, • 650 zł. Wrocław, tel. 
0607/53-87-68
CZĘŚCI DO MOTOCYKLA MOJ-130,1938 r.: rama, stan 
dobry, - 200 zł lub inne propozycje. Krzekotów, gm. Gło
gów, tel. 076/833-16-63
CZĘŚCI DO WARSZAWY 223, 224 : szyba przednia i tyl
na - 100 zł, zawieszenie przednie - 200 zł. Kietrz, tel. 
077/485-51-75
DAF 66 SEDAN, 1974 r., 1100 ccm, benzyna, po remon
cie, automatic, 2-drzwiowy, kompletna dokumentacja, -
1.600 zł. Oleśnica, tel. 071/398-47-69 wieczorem, 
0607/70-08-11
ERSKINE, 1928 r., 6-cylindrowy, unikalna limuzyna, -
30.000 zł. Warszawa, tel. 022/757-22-22 
FIAT SPORT, 1966 r. sprawny, zarejestrowany, - 2.500 zł. 
Sława. tel. 068/356-64-11
FIAT 518,1938 r., 1100 ccm, 8-osobowy, do wykończenia 
tapicerka i listwy ozdobne, blacharka w b. dobrym stanie, 
po malowaniu w 1998 r., silnik w dobrym stanie. Wałbrzych, 
tel. 0603/09-78-05
FIAT TOPOUNO, 1939 r. silnik, skrzynia biegów, rama i 
blacharka po remonde, otwierany dach, dokumentacja, -
5.500 zł. Wrocław, teł. 071/317-81-19, 0605/10-16-36 
FORD TAUNUS 17M, 1965 r., 1600 ccm, V4 niebieski 
metalik, dużo częśd zamiennych, po kompleksowej reno
wacji, stan b. dobry, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/321-64-51 
GAZ 69 M, 1961 r., 71 tys. km, 2120 ccm, silnik dolnoża- 
worowy, 8-osobowy, napęd 4x4, po remoncie kapitalnym, 
nowe opony terenowe, tapicerka, plandeka, w 100% ory
ginalny, stan b. dobry, garażowany, • 7.600 zł. Kościan, 
teł. 065/512-46-09
KUPIĘ CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20: cylinderki nowe. 
okładziny ham., lampy tylne postojowe, lampki kierunkow
skazów, .kły" przednie, atrapa, chłodnica, drzwi przednie 
nowe. Wrocław, tel. 071/328-10-02 
KUPIĘ SAMOCHODY WOJSKOWE stare. Wrodaw. tel. 
0601/58-51-25
MERCEDES 110.1964 r.. 1900 ccm. diesel do remontu, 
do malowania, • 2.500 zł lub zamienię na stare meble, lub 
motocykl. Żary. tel. 068/470-39-31, 0604/56-84-88 
MERCEDES 170 V, 1949 r., 1700 ccm, benzyna, Sport 
Roadster, oryginalny, do remontu kapitalnego, kompletny, 
- 28.000 zł. Wrocław, tel. 0600/55-08-61 
MERCEDES UNIMOG 4X4,1969 r.. 44 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, blokady, wersja wojskowa, kpi. oryginał, stan b. 
dobry, zarejestrowany, - 12.900 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/58-51-25
MOTOCYKL BMW R51,1955 r., 1 tys. km, 650 ccm, bo- 
xer, stan idealny, nowy silnik (chopper), - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/69-63-39
ORGANIZUJEMY II ZLOT FIATA OLDTIMER 8-9.06.2001 
r., podczas Festiwalu Opolskiego. Opole, tel. 077/456-72-95 
SAMOCHODY, 1950-80 r. Buick, Chevrolet, Dodge, Cadi- 
łac, do remontu, niekompletne, bez dokumentacji. Wrocław, 
tel. 0601/58-51-25
STARY SAMOCHÓD, 1960/70 r. lub motor, może być do 
remontu albo bryczkę, wolant. Jelenia Góra, tel. 
075/755-70-59
TRABANT 601,1989 r. garażowany, stan idealny, • 1.100 
zł. Sława, tel. 068/356-64-11
VW SEDAN, 1968 r., 60 tys. km, 2100 cćm, benzyna, stan 
dobry, zaczep, radioodtwarzacz, lewarek biegów w podło
dze, alternator, • 2.700 zł. Strzeleczki, tel. 077/466-84-62 
WARSZAWA 204, 1965 r., silnik gómozaworowy, nowe 
częśd, dodatkowo progi, błotniki, maski, lampy, • 600 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/87-08-15
WARSZAWA 204, 1966 r., • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/789-41-61
WARSZAWA 203, 1967 r., 57 tys. km, 2120 ccm, silnik 
gómozaworowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 1.100 
zł. Nysa, tel. 0600/15-43-02
WARSZAWA 223,1969 r.. 2120 ccm, M-20 silnik dolnoza-

worowy, techn. Sprawny blaęfiarka do remontu, - 800 zł. 
Krzędn, tel. 095/765-52-02 po gddz.20 ,
WARSZAWA224,1970 r., zarejestrowana, stanbf;dobry, 
brak silnika, - 1.700 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0604/61-23-09
WARSZAWA 224,1970 r., 2120 ccm, zarejestrowana, sze
rokie koła, + silnik diesel i skrzynia biegów Mercedesa, stan 
b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 3.500 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0604/61-23-09
WARTBURG 3.12 KOMBI, 1962 r., 1000 ccm, otwierany 
dach, techn. sprawny,’ garażowany, częśd zamienne; -
3.000 zh Chojnów, tel. 076/818-19-76, 0609/25-94-37 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemede pod 
numerem • A00514 www.autogielda.com.pl)
ZLECĘ RENOWACJĘ SAMOCHODU BMW 3020,1938 r. 
jestem bardzo zainteresowany stałą współpracą z blacha
rzami, lakiernikami/chętnie zatrudnię we własnym warsz
tacie (na stałe) osoby z doświadczeniem w restauracji old- 
timerów. Wrocław, tel. 783-85-87

PO JAZD Y  
S P 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 200,1981 r. do wywozu szamba, 
wspomaganie kier, -15.000 zł. Wrocław, tel. 363-46-26 po 
godz. 20
ASENIZACYJNY TATRA 815 pompa próżniowa, duża, stan 
idealny, - 2.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/61-23-09 
AUTOKEMPING VW LT28,1977 r.. 60 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna + gaz, Westfalia, lodówka, kuchenka, zlewozmy
wak, CW + natrysk, instalacja 12 V i 220 V, dużo części 
zapasowych tj. silnik, skrzynia biegów, tylne i przednie za
wieszenie, inne, stan idealny. - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-71-99, 0604/32-84-91 
AUTOKEMPING VW LT 28.1980 r., 79 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, wysoki, ogrzewanie, prysznic, kuchenka gazo
wa, w dągłej eksploatacji, bez prawa rejestracji, • 4.300 zł. 
Bierutów, tel. 0602/82-54-37
AUTOKEMPING VW BUS. 1984 r.. 1600 ccm. diesel, spa
nie, umywalka, kuchenka, szafki lub 9 siedzeń do modelu 
Caravelle, oryginalne, - 13.500 zł lub zamienię na mały 
samochód. Wrocław, tel. 0606/81-03-48 
AUTOKEMPING VW T4.1993 r., 127 tys. km, 2400 ccm, 
diesel synchro, 4x4. wspomaganie kier., RM Pioneer, im
mobilizer, centralny zamek, alarm + pilot, elektr. podgrz. 
lusterka, aluminiowe felgi, oznakowany, 5 miejsc do spa
nia, rozkładana kanapa, podnoszony dach, kapitańskie 
obrotowe fotele z podłokietnikami + Westwalia, cena -
57.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-64-98 
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER T4 ,1994 r., 32 tys. 
km, 2400 ccm, diesel, .Westfalia", 4 miejsca do spania,
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podnoszony dach, lodówka, kuchenka gazowa, obracane 
fotele, webasto, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
hak, RM, - 49.000 zł. Dzierżoniów, teł. 0601/58-34*68 
AUTOKEMPING VW LT 35.1983 r.. 65 tys. km. 2000 ccm 
stan dobry, stan wnętrza idealny, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
AUTOLAWETA AVIA A-20F. 1979 r„ 3500 ccm, diesel nie
bieska, dl. platformy 4.5 m, ład. 1.8 t, techn. sprawna, -
4.000 zł. Legnica, tel. 076/854-39-71 
AUTOLAWETA FIAT DUCATO. 1988 r. zarejestrowany jako 
specjalny, na kat B, -14.500 zl lub zamienię na osobowy. 
Świebodzice, tel. 0607/57-80-43
AUTOLAWETA MERCEDES 1213,1976 r., 5800 ccm. die
sel, ład. 8 1, posiada dźwig zakabinowy, Patfinger, - 20.000 
zł. Kędzierzyn, tel. 0601/08-00-86 
AUTOSKLEP MERCEDES 208 D. 1994 r., 250 tys. km, 
2500 ccm, diesel, fabrycznie przystosowany na sklep, bok 
otwierany, lada. zadbany, przegroda celna, stan idealny, -
20.000 zl + VAT. Wrocław, teł. 071/373-14-88.367-21-67 
BETONOMIESZARKA .gruszka", 6 m3, na naczepie Zremb 
16b, - 9.000 zł. Pleszew, tel. 0501/26-73-49 
BETONOMIESZARKA STAR 200. 1988 r.. diesel po re
monde, stan dobry, nowa instalacja, stan gruszki dobry -
4.500 zł lub wydzierżawię. Groblice, gm. Św.Katarzyna, teł. 
071/311-54-14, 0501/74-74-27 
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 zl + VAT. Kudowa Zdrój, 
teł. 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
BETONOMIESZARKA TATRA 815, 1990 r., silnik 12-cy- 
lindrowy, kupiony od wojska, nowy osprzęt montowany 2 
lata temu, ład. 7 m3, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/66-40-25

| WÓZKIWIDŁOWI]
TYLKO ZACHODNIE ■ NOWE I UŻYWANE

NAJNOWSZA OFERTA: CLARK, 
CATERPILLAR, KOMATSU, I 
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KAN-BUD KĄKOLEWO 

tel. 065/529-50-09
0-602 83 31 31, po godz. 16.00

WROCŁAW, Pułaskiego 48/50 
telJfax (071) 344-40-26 w. 313 
k o m . 0 6 0 6  2 1 -4 3 -4 0

WAŁBRZYCH, Wrocławska 60 
te l./fax (074) 846-73-61, 
050261-50-31, 0604 43-72-66
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SPRZEDAŻ WÓZKÓW, CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
BATERII TRAKCYJNYCH I AKUMULATORÓW, 

lOOUHIENIA • WCISKANIE OPON HA PRASIĘj

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 na podwoziu samochodowym, 10t ,161,401,631, 
80 t, ważny dozór techniczny, stan b. dobry, - 32.000 zł. 
Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
DŹWIG BUMAR GŁOGÓW, 1983 r., 5 tys. km, 11000 ccm, 
na podwoziu Kamaza, udźwig 121, łyżka do rozładowywa
nia wagonów lub piasku + drugi na części, • 34.000 zł oraz 
HDS Hiab 1500 kg. Oława, tel. 071/313-29-84, 
071/313-40-27 wieczorem
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, 
stan dobry, -100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
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 LIAZ DS f07, 1987 r., 60 tys. km hydrauliczny, 
udźwig 101, chwytak do kruszywa, stan dobiy, - 34.000 zł. 
Żórawina, woj. wrocławskie, tel. 0601/96-14-54 
DŹWIG POLAN udźwig 161, przygotowany do pracy, waż-

F O R T S C H R I T T  
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te l. 071/311-27-00,0-601 569 266, S00- ^ 00

KOPARKA DH 101, 1990 r., gąsienicowa, do głębokich 
wykopów, hydrauliczna, poj. łyżki 1,6 m3, • 41.000 zł. Klucz
bork, tel. 0608/51-35-97, 077/418-93-47 
KOPARKA DH-103, 1979 r. gąsienicowa, waga ok. 30 t, 
odbiór z Czech, • 20.000 zł. Ostrów Wlkp;, tel. 
062/738-09-36
KOPARKA EDER 805, 1985 r., Deutz kołowa, łyżka poj. 
0.5 m3, w ciągłej eksploatacji, wyjście na młot, lemiesz, 
stan b. dobry, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-97-22, 
0601/92-72-44
KOPARKA FORTSCHRITT T-174,1989 r. mało eksploato
wana, idealna do załadunku węgla, duży chwytak 1-tłoko- 
wy, - 12.000 zł. Lubań SI., tel. 075/721-18-43, 
0602/43-77-12
O  KOPARKA FUCHS 713,1984 r. 4WD, hydrauli

ka, wyjście na młot, waga 181, stan idealny, dżoj
s t ik i, • 35.000 zł., te l. 071/311-42-98, 
0501/63-15-89 02026391

KOPARKA K-304,1980 r., gąsienicowa, do głębokich wy
kopów, poj. łyżki od 0,6 m3 do 1,6 m3, stan b. dobry, • 
18.500 zł. Kluczbork, tel. 0608/51-35-97, 077/418-93-47 
KOPARKA KASTOR P-603,1980 r. kołowa, techn. spraw
na, gotowa do pracy, - 15.500 zł. Lubań Śl., tel. 
075/721-18-43, 0602/43-77-12 
KOPARKA KM 251,1976 r., diesel, linowa, na Starze 66, 
2 wysięgniki długi i krótki, pług z przodu, do poprawek, bez 
akumulatorów, bez prawa rejestracji, - 7.000 zł lub zamie
nię na samochód osobowy. Bolesławiec, tel. 075/664-90-99, 
0502/84-30-95

FINLAY • POWERSCREEN • EXTEC • FURUKAWA • SENNBOGEN • ATLAS 
O&K • KOMATSU • HANOMAG • MF • NOBAS • KRAMER • KAELBLE • LIEBHERR

MASZYNY I
ŹRÓDŁA 66, 55-330

BUDOWLANE
ięklnia, 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

ny dozór techn., stan b. dobry, • 26.000 zł. Niemcza, tel. 
0604/36-67-49
DŹWIG POLAN ŻK-162,1988 r. samojezdny, I właściciel, 
stan b. dobry, - 32.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 
/fax, 0601/56-39-28
DŹWIG STAR 660, benzyna udźwig 6,31, techn. sprawny, 
bez aktualnego dozoru, dodatkowy segment Wysięgnika, •
4.000 zł lub zamienię na suwnicę, wyciągarkę elektr.. Kłodz
ko, tel. 074/865-88-90, 0601/71-98-11
DŹWIG STAR, 1984 r., 6x6, nowy silnik, instalaqa gazo
wa, butla 1401, ważny dozór, przegląd do 2002 r., w cią
głej eksploatacji, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-14-42, 
0601/57-24-66
DŹWIG STAR 28, benzyna nośność 4 t, długi wysięg, - 
1.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po godz. 20 
DŹWIG STAR 660,1973 r., 17 tys. km. 4680 ccm udźwig 
6300 kg, wysięg 13 m, - 5.800 zł. Komprachcice, tel. 
077/464-62-80 w godz. 18-21 
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 
16 ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, • 35.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 , 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 
20 ton. czeskie dozowy, do sprowadzenia z Czech, • 50.000 
zł + VAT. Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 8-15 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 
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 BUDOWLANY LECH ZK-101,1975 r. udźwig 101, 
samojezdny, stan dobry, książka dozom technicznego, -
15.000 zł. Zielęcice, -tel. 077/411-36-21, 077/411-36-20 
O  GASTRONOMICZNY PEUGEOT J5 ,1993 r., 2500

ccm, diesel do pieczenia i sprzedaży kurczków 
z  rożna, wsad jednorazowy 49 sz t, rożen cera
miczny, gazowy, pełne wyposażenie, atest sa
nepidu, stan b. dobry, • 30.000 zł. Leszno, tel. 
0601/84-82-90 25000211

JELCZ 325,1988 r. z dźwigiem i przyczepą, przystosowa
ny do przewozu drzewa stosowego, • 12.500 zł. Wieru
szów, tel. 062/783-65-80
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 1202 kołowa, łyżka podsiębierna i chwy
takowa, techn. sprawna, • 25.800 zł. Wrocław, tel. 
,071/327-60-46
KOPARKA ATLAS 1302, 1982 r. opony "Malbork”, silnik 
Deutz. - 27.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 076/819-62-27, 
0602/66-79-96, 0604/08-56-65 
KOPARKA ATLAS 1302,1984 r., - 27.000 zł + VAT. Miro
sławce, gm. Sobótka, tel. 0601/85-44-35 
O  KOPARKA ATLAS 1602,1985 r. kołowa, nie eks

ploatowana w kraju, stan b. dobry, łyżka 1 m3, 
waga 161, pług, • 41.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 
0606/78-08-04 84017071

KOPARKA ATLAS 1302,1204, 1985 r. kołowe, brak ły
żek, do odbioru w Niemczech, cena za 2 szt. 15.000 DEM. 
Bolesławiec, tel. 075/732-24-49

WAZKI WIDŁOWE - UŻYWANE 
S P R Z E D A Ż  - SERW IS

F.K.U. KOŁCIO 
Wojciech Kołcio 

59-700 Bolesławiec, ul. Tysiąclecia 48 
tef. 075/735-15-23,0402 665110, 

toljfa 075/73240-15

P U P H  " B A U M "  S P R Z E D A
1. Ładowarka chwytakowa FORTSCHRITT 174-2,1 

pobory..
6 r.. hydrauliczne 
 13£00+VAT

2. Wózek wdowy NISSAN, 1990 r., udźwig 2,51, przesuw wideł 20.000+VAT
3. Wózek willowy ‘BUŁGAR*, 1989 r„ udźwig 3.5t 16.000+VAT
4. Wózek widomy terenowy DESTA, 1992 r., udźwig 3<5t, duże kota------

  Z —m  - ________ ________28.000WAT
5. Wózek widowy, diesel, udźwig 1,61,1991 r...
i. Wózek widowy elektryczny, udźwig 11, nowe baterie, ładowarka,

dużo zapasowych c z ę i d ____________ . .a .___  5.500*VAT
7. Wózek widowy WON. 1983 r., udźwig 251, diesel, 

stoik Mercedesa, prceswny maszt..
8. Wózek widowy terenowy LWÓW, benzyna, udźwig 5 1, dod. na częśd

pompa, skrzynia biegów, przetiadnta, duże biżniacze kota j0.000+VAT
9. Ładowarka kołowa FORTSCHRITT T-174-1, bez podpór,

napęd 4x4, chwytak do rozładunku  ........__:___  8.000WAT

10. Autobus jaCZ A-80, odbudowa w 1997 r .-------------— o...«. 8.000
11. Przyczepa samowyładowcza, rolnicza___ -—  --------- 2.100WAT
12 Wózek widowy HERKUUFT, udźwig 2* 1.1994 r.   21.000WAT
13. Wózek widowy boczny TRANSPORTA, udźwig 5 1 — ....  21.000WAT
14. Wózek widowy TAKRAF, udźwig 6.31.1988 r ._______  20.000WAT
15. Koparka gąsienicowa FUCHS 714,1986 r., hydraulika na miot, waga 201, 

silnik 6 cylindrów DEUTZ, prądnica na etektanapes  45.000 + VAT
16. Ładowarka czobwa L-34,1906 r„ po remcnde ♦ dugi zmiemk,

stan łx doby_________        68.000+VAT
17. Pia do dęcia betonu ST1HL 1.500 zi
18. Naczepa niskopodwoziowa LANGENDORF, 1988 r..

przegląd międzynarodowy_____________     «... 48.000 * VAT
19. Walec wfcracyjny AMMAN, 1990 r.,________ -_____ 10.000 ♦ VAT
20. Zmiennik napędu do ładowarki L-34, po regeneracji

z pompą jazdy_________   ,______ ....__2500 ♦ VAT

KOPARKA KM-251 na Starze 66, długi wysięgnik, części, 
- 14.000 zł. Raszków, teł. 062/734-13-27 , j 
KOPARKA KM-251, 1982 r., gąsienicowa, linowa, po re
moncie, - 18.500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47, 
0608/51-35-97
KOPARKA KOMATSU PC-180,1990 r. gąsienicowa, prze
bieg 5800 mtg, 2 łyżki, waga 191, stan idealny, • 82.000 zł 
+VAT. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KOPARKA KS 251 Star 660, linowa, samojezdna, techn. 
sprawna, stan dobry, • 12.000 zł. Ząbkowice Śląskie, teł. 
074/8.15-13-43 w godz. 7-15
KOPARKA LIEBHERR 921,1980 r. poj. łyżki 1 m3, przy
gotowana do pracy, - 20.000 zł + VAT. Zimna Woda, tel. 
076/818-73-83, 0605/28-37-66 
KOPARKA LIEBHERR 921,1983 r. łyżka 0,8 m3, gąsieni
cowa, - 30.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
KOPARKA LIEBHERR 912,1990 r. gąsienicowa, łyżka 1,3 
m3, • 56.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
KOPARKA NOBAS 623 diesel, dużo nowych części (2 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 DIER 65 gąsienicowa, dł.. ramienia 12 
m, pojemność łyżki 1.6 m3, możliwość zrobienia tzw. węd
ki, silnik IFA 4-cylindrowy, - 17.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-10-09, 0501/85-67-40, 0501/22-72-67 
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. gąsienicowa, podwozie w 
b. dobrym stanie, łyżka podsiębierna 0.6 m3, gotowa do 
pracy, -18.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 0502/43-39-39 
KOPARKA Ó&K, 1974 r. przebieg 750Ó mtg, kołowa, łyż
ka 0.6 m3, waga 161, silnik Deutz, 4-cylindrowy, -18.000 
zł lub zamienię na ładowarkę Fadroma. Szczytna, tel. 
074/868-36-59
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 SCHAEFF, 1981 r., 2400 ćcm, diesel silnik

KEM OL sc 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

Mercedesa, na stalowych gąsienicach, mała, waga 6 .51 
stan b. dobry, gotowa do pracy, gł. kopania 4.5 m, 2 łyżki, 
stan b. dobry, - 18.200 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/345-58-47, 0606/76-11-45 
KOPARKA UB 1233, 1990 r. gąsienicowa, nowa, głębo
kość kopania 7 m, poj. łyżki 1,3 m3, stan b. dobry, - 60.000 
zł ♦ VAT. Polkowice, tel. 076/847-92-77 
KOPARKA WARYŃSKI K-406 na kołach, po remoncie sil
nika i pompy hydraulicznej, -14.900 zł.., tel. 0605/10-17-58 
KOPARKA WARYŃSKI K-606 na gąsienicach, techn. 
sprawna, • 18.000 zł. Żórawina, woj. wrocławskie, tel. 
0601/96-14-54
KOPARKA WARYŃSKI K-406 A, 1982 r. po remoncie sil
nika, techn. sprawna, - 16.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/796-11-95, 0607/40-53-84 
KOPARKA WARYŃSKI K-406, 1982 r. kołowa, 750 mg, 
techń. sprawna, 2 łyżki, most Ifa, nowe pompy i sprzęgło, - 
13.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0601/71-22-36 
KOPARKA WARYŃSKI K 606,1983 r., -19.500 zł. Świdni
ca, tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K-606,1984 r., po remonde. stan 
dobry, - 15.500 zł lub zamienię na osobowy, lub dostaw
czy. Pokój, tel. 077/469-80-24, 0604/56-09-37 
KOPARKA WARYŃSKI K-621,1986 r. kołowa, stan dobry, 
• 36.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 
0601/56-39-28
KOPARKA WARYŃSKI K 406,1986 r., gąsienicowa, poj. 
łyżki 0,6 m3, - 12.800 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47, 
0608/51-35-97
KOPARKA WARYŃSKI, 1987/93 r.. diesel na Starze 266, 
po remoncie kapitalnym, mało używany, gotowa dtrpracy, 
stan b. dobry, - 21.500 zł lub zamienię na busa albo oso
bowy. Namysłów, tel. 0602/82-54-37 
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, • 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. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KOPARKO-ŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162, 1988 r. 
sprawna, • 35.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-53-84 
KOPARKOŁADOWARKA FORTSCHRITT T-174, 1987 r, 
-13.200 zł. Wrocław, tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 2000 r. przebieg 350 
mtg, odstąpię leasing, napęd na 4 koła, żółta, stan ideal
ny, spłacone 90.000 zł, - 35.000 zł + 26 rat po 6.000 zł z 
VAT. Świebodzice, tel. 074/854-28-70, 0601/72-24-78 
KOPARKOŁADOWARKA KRAMER 416S, 1987 r., 7 tys. 
km, diesel, sprawna, - 50.000 zł. Jutrosin, tel. 
065/547-14-03, 0603/66-72-28 
O  KOPARKOŁADOWARKA KRAMER 416, 1987 r. 

4x4, widły, łyżka otwierana, druga z  bocznym 
wysypem, szybkozłącze - 39.000 zł; koparkoła- 
dowarka Hymac, 1986 r., ramię hydrauliczne • 
26.000 zł; ładowarka czołowa Furukawa Cater
pillar, 1986 r., 2.5 m3, łamana - 37.0Q0 zł; łado
warka czołowa Hanomag 22L 1987 r., łyżka 1.5 
m3 • 36.000 zł; ładowarka czoł. Hanomag B6, 
1986 r., 1 m3, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/57-56-09 02025681

W 0ZKI 
PODNOŚNIKOW E
widłowe i paletowe

W ynajem , serw is, remonty, 
sp rzed aż 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 b o b c a t

Ceny konkurencyjne!!!

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

O  KOPARKOŁADOWARKA ŁK-1,1986 r. stan ide
alny, po remoncie kapitalnym, - 23.000 zł., tel. 
071/31142-98,0501/63-15-89 02026401

KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1977 r. po wymia
nie silnika, sprzęgła i pompy, przygotowana do pracy, 2 
łyżki (szeroka i wąska), • 17.000 zł. Domaniów, woj. wro
dawskie, tel. 0607/12-00-25
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162,1986 r. stan 
b. dobry, - 28.500 zi. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczo
rem . >
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1989 r. stan ide
alny, gotowa do pracy, - 28.000 zł + VAT. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-32-84, 0606/13-73-04 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162, 1984 r. 
sprawna, po remoncie, nowe: przednia oś, zbiornik, ramię 
koparki, - 22.000 zł (brutto). Legnica, tel. 076/862-63-04, 
076/856-58-12
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK K-161, 3600 ccm, 
po remoncie silnika i skrzyni biegów, gwarancja, opony w 
dobrym stanie, akumulatory, 2 łyżki 40 - 80, w dągłej eks
ploatacji, - 8.000 zł + VAT. Wałbrzych, tel. 074/666-27-72, 
0503/03-96-51
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ. 1979 r. typ budow
lany, stan dobry, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-54-14 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1980 r., 2500 ccm, 
diesel, budowlana, techn. sprawna, stan opon dobry, - 
7.500 zł. Mysłakowice, tei. 075/643-96-34 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1980 r. typ rolniczy, 
stón dobry, - 5.900 zł. Popęszyce 65, gm. Nowe Miastecz
ko, tel. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. stan dobry, 
-14.000 zł. Czernica, 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, tel. 
0607/4245-35
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK stan dobry, - 6.500 
zł + cło. Wrocław, tel. 071/312-82-88 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK K-161,1974/94 r., 
3600 ccm, po remoncie silnika i skrzyni biegów, gwaran
cja, opony i akumulatory w dobrym stanie, 2 łyżki, w ciągłej 
eksploatacji, - 8.000 zł + VAT. Wałbrzych, tel. 
074/666-27-72, 0503/03-96-51 
KUPIĘ KOPARKĘ kołową, w rozliczeniu samochód oso
bowy Ford Escort 1.8 D, 1992 r. Brzeg, tel. 077/416-47-21 
po godz. 20, 0606/69-16-83
KUPIĘ KOPARKOSPYCHARKĘ BIAŁORUŚ na części lub 
do remontu. Bolesławiec, tel. 0502/30-38-96

KUPIĘ KOPARKOSPYCHARKĘ BIAŁORUŚ lub Ostrówek, 
w rozliczeniu Star 200, skrzyniowy. Kolsko, tel. 
068/35241-68 po godz. 19
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA L-2, Ł-200, Ł-201 Stalo
wa Wola, L-34 i inny sprzęt budowlany. Szymanowo, tel. 
065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY P-183, P-184 oraz dźwig 
na podwoziu samochodowym od 16401, mogą być do re
montu. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY RAK, BAIKANKAR, GPW, 
może być do remontu, z wysokim masztem, w cenie do 
5.000 zł. Radom, tel. 0600/63-30-62 wieczorem 
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY GPW lub podobny, o ład. ok. 
2.5 tony, w cenie do 7.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-06-67
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ŁADOWARKA FADROMA ŁK-1 udźwig 4 tony, łyżka 2 m3, 
złożona, zarejestrowana w 95 r, - 26.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/23-25-89
ŁADOWARKA FADROMA Ł-201. T990 r.. - 49.000 zł. Wro
daw. tel. 0607/58-42-93
ŁADOWARKA HANOMAG 44C, 1983 r. łyżka 2 m3, - 
40.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
ŁADOWARKA HANOMAG 33C, 1983 r. łamana w pół. 
waga 121, pojemność łyżki 2 m3, widły, silnik 6-cylindrowy 
Perkins, przygotowana do pracy, - 32.000 zł + VAT. Zimna 
Woda, tel. 076/818-73-83, 0605/28-37-66 
ŁADOWARKA HANOMAG 66,1987 r. łyżka 4 m3, czoło
wa, - 66.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
ŁADOWARKA KAELBLE SL20,1991 r. waga 221, łyżka 4 
m3, - 83.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
ŁADOWARKA KNB 250,1984 r., stan b. dobry, łyżka 4.5 
m3. sterowanie dżojstikiem! stan opon dobry, - 45.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29. 0603/71-67-11 
ŁADOWARKA KNB-250,1988 r. po kapitalnym remoncie, 
nowe opony, łyżka 4 kubiki, - 45.000 zł + VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51

OP984091
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Betonomieszarka Tatra T 148, napęd łańcuchowy, poj. 6 m3, 1980 r, 
1979 r.. 1077r, ; • £
Ciągnik siodłowy MERCEDES 1946, retarder, poduszki, webasto, wyjśde. 
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 wyjsda 
Koparka gąsienicowa O&K, 12Ł odp. K 408,0,5 m3, łyżka chwyt do zło
mu 5-ramienna, 1979 Ir.
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r. łyżka 1 m3, silnik DEUTZ, 
4 cylindry
Koparka gąsienicowa O&K RH6,181,1978 r.
Koparka gąsienicowa DH 101, silnik Liaza, głębokość kopania 9 m, 1981 r. 
Koparka gąsienicowa WARYŃSKI K606,1985 r., błotniak 
Koparka gąsienicowa O&K, 1979 r., 12 i  silnik DEUTZ,
3 cylindry
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1962 r., silnik DEUTZ, 4-cyłindro- 
wy, łyżka 1m3
Min koparka 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 
Kopaika-ładowaika SCHAEFF SKB 906,1984 
Koparka-ładowarka JOHN DEERE 410-4,2 szL, 1984 r. 
Koparka-ładowarka chwytakowa T188, podpory hydrauliczne ł pług do pracy 
z łyżką podsiębierną 0,5 m3,1990 r.
Koparka-ładowarka OSTRÓWEK K 161, K 162, szt. 12, rok prod. 1976- 
1985
Koparka-ładowarka FAI595 TORBO, 1992 r., silnik Peikins, 4 cylindry 
Koparka-ładowarka MECALAC11 CX, 1991 r., dodał, osprzęt 
Koparka-ładowarka MECALAC 11CX, 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 LIEBHERR 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-cyfindrowy, łyżka 0,6 m3
Koparka kołowa O&K MHS, 1992 r., masa 16 Ł silnik DEUTZ, 4 cylindry,
przystawka do pracy na torach kolejowych
Kopaika kołowa T 177,1982 r., doskonała na skład węglowy

Laweta NIEWIADÓW A2001A, 1.996 r., lad. 1400 kg, dopuszczalna masa 
całkowita 2000 kg, dwie osie
Ładowarka czołowa Ł K 1, górnicza, poj. łyż. 2,5 m3,1986 r.
Ładowarka czołowa ZETTELMAYERZL401, łamana w połowie, łyżka kombi 
1 m3
Ładowarka czołowa FAUN, łamana w połowie, 2,5 m, 19/9 r.
Ładowarka czołowa HANOMAG 55C, 1985 r.. łyżka 2,5 m3, łamana w po
łowie
Ładowarka czołowa UN 053,1987 r., po remonde 
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER 2001,1984 r., poj. łyżki 2,5 m3, ła
mana w połowie 
Ładowarki czołowe Ł-200, L220
Miniładowarka BOBCAT443,1989, standobry, masa 1050kg, łyżka 0,2m3 
MinKadowaika CASE 1840,1992, stan b.dobry, 700mth, masa 2476kg, 
łyżka 0,4m3, widły.
Maszyna do układania kostki brukowej OPT1MAS, 1990 r .
Młot VIBRARAM vrh100, masa 650 kg 
Młot hydrauliczny MPK, masa 1200 kg, do koparki 16*201 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER, 1981 r., stal/alum.. 3 osie, 
obj. 19,8 m3, lad. 27,5 L poduszki, 3-etronny wywrót 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER, 1991, rama stalowa, góra 
aluminium, 3 osie, lad. 27,8 L obj. 19,75 m3, poduszki, centralne smaro
wanie, podnoszona oś
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1978, stal, 3 osie, obj.
17,7 m3, ład. 28,5 Ł resor
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1989,3 osie, obj. 21.4 m3, lad. 26,91.
3-stronny wywrót, poduszki, podnoszona oś
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1992 r., 35 m3, podnoszona oś
Naczepa skrzyniowa, plandeka, VAN HOOL, 1992 r., 3 osie, obj. 82,4 m3,
lad. 28,32 L ABS, centralne smarowanie, poduszki
Naczepa skrzyniowa KRONE, 1992 r., słal/alum., burty dzielone, 3 osie, 2
osie podn., obj. 35m3, lad. 28,21, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR 1991, stał/aluminium, 3 osia, obj. 61,5 m3,
ład. 26,51, ABS, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1991 r., góra I rema aluminiowa, 3 osie, obj. 
32,75 m3, ład. 28.91, resor, ABS, centralne smarowanie, plandeka 
Naczepa niskopodwoziowa KOEGEL.1967 r., rama stalowa, 2 osie, lad. 
22,31, resor
Naczepa niskopodwoziowa GUUANE, 1991, rama stalowa, 3 osie, tylna 
oś skrętna, ład. 27,821
Nożyce do dęcia betonu i stali VIBRA • RAM AS 4000D, do zamontowania 
na koparce
Nożyce do cięcia betonu, typ DR060 
Pługi do śniegu i piasku

Płyta wibracyjna, 500 kg
Płyta wibracyjna DYNAPAC, 1991 r., masa 450 kg, szerokość płyty 75 cm 
Pompa do betonu PUTZMEISTER typ BSA 1002D-VW, masa 2000 kg, 
1982 r.
Przecinarka do asfaltu, średnica tarczy 800 mm, przód-tył. podnoszenie, 
pompa schładzająca
Przyczepka NIEWIADÓW B1400,1996 r„ ład. 1000 kg, dwie osie 
Przyczepa niskopodwoziowa 3 osie, najazdy, stan dobry 
Przyczepa wywrotka HL 161.11/D, lad.121,2 osie, bfiźniacze koła, skrzy
nia 7 m, 1989 r. •
Przyczepy-wywrotki BRANDYS, ład. 12 Ł 2 osie, bezdętkowe, skrzynia 
ład. 5,20 m, ABS, 1992 r.. 1987 r.
Przyczepa skrzyniowa HL 61.02, ład. 6,5 L 1986r., buty dzielone ocynkowane 
Przyczepa jednoosiowa, przedłużka do dłużycy z obrotnicą na samochód 
Ręban CRAMER, 1992 r., masa 650 kg, diesel 
Ręban HUSMANN, 1992 r., dwa wloty, benzyna 
Rozścielacz masy asfaltowej BAUKEMA 750 ♦ drugi na częśd, 1983 r. 
Równiarka drogowa FRISZ F 75,1979 r., 3 osie, małe kola, 2 osie pędne, 
zrywakhydr.
Równiarka drogowa SHM 3 BAUKEMA, małe koła, 2 osie pędne, 1978 r. 
Równiarka MBU G3, napęd na jedną oś, silnik DEUTZ. 3 cylindry 
Równiarka drogowa SHM 5 BAUKEMA, 1986 r„ dwie osie pędne, zrywak 
Silnik SW 266, mały, LEYLAND, fabrycznie nowy 
Skoczki, benzyna
Skoczki do zagęszczania gruntu, 2 szt
Sprężarka powietrzna DICO, 240 ml h
Spycharka-ładowarka HANOMAG. 1983 r.. gąsienic  ̂łyżka, zrywak
Walec stalowy STAVOSTROJ, samojezdny, masa 4 t. 2 bębny, szer. rob.
1,8 m, 1985 r.
Walec ogumiony GRW 20 HAMM, 5 kół gumowych z przodu i z tyłu
Walec drogowy wibracyjny, masa 111, typ VSH100 STAVOSTROJ, 1986 r.
Walec wfcracyjny dągany. masa 81
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 11
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, siłownki, częśd do gąsienic, 
opony do koparek I ładowarek

NOWE CZĘŚCI DO MASZYN BUDOWLANYCH I SILNIKÓW. KRÓTKI TERMIN REALIZACJI. 
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT NISKOPODWOZIÓWY. GABARYTY. PILOTAŻE. ZEZWOLENIA.

WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ._________ _
ZADZWOŃ - CENY DO UZGODNIENIA!!! Na życzenie k lienta przesyłamy szczegółową a le rt; ze zdjęciam i!!! 
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• K R E D Y T

• LE A S IN G  ,

• Ub e z p i e c z e n i aPRZES1ECZANY (przy trasie A-4 Zgorzeiec-Bolesławiec). Maszyny sprowadzane z Niemiec, 
nie pracowały w kraju, tel. 075/771-83-93 0-601 71 94 96, 0-607 285 941
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ŁADOWARKA MASSEY-FERGUSSON 400,1985 r. gąsie
nicowa, dzielona łyżka, zrywaki, waga 121, poj. łyżki 2 m3, - 
3.500 zł. Chojnów, tel. 076/819-62-27, 0602/66-79-96, 
0604/08-56-65
ŁADOWARKA O&K L-5,1986 r. kołowa, łyżka 0.7 m3, ła
mana, - 23.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-11-72, 
0602/15-87-96
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34, 1987/92 r. po re
moncie, stan techniczny b. dobry, - 75.000 zł + VAT. Szyma- 
nowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
ŁADOWARKA TIH 445,1988 r. czołowa, chwytakowa, poj. 
łyżki 0.25 m3, silnik Perkins, stan dobry, • 7.200 zł. Opole, 
tel. 0501/35-91-25
ŁADOWARKA UN, 1987 r., -18.000 zł. tel. 0602/4943-59 
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 UNC 200,1988 r., stan b. dobry, z kleszcza
mi do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, - 32.000 zł + 
VAT. Nowa Ruda. tel. 0607/42-45-35 
ŁADOWARKA ZEPPELIN ZL6B, 1993 r. czołowa, łyżka 1 
m3, widły, • 42.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
O  MASZYNA DO UKŁADANIA KOSTKI OPTIMAS, 

1991 r. dodatkowo łyżka do piasku, miotła I 
uchwyt do krawężników, • 19.500 zł + VAT. Wro
cław, tel. 0601/49-33-55 80012231 

O  MINIKOPARKA, 1995 r. 1500 kg, 3 łyżki - 24.000 
zł; wózek widłowy Fiat, s iln ik diesel, udźwig 3.5 
tony-9.000 zł; koparka kołowa Uebherr921,1986 
r., łyżka 1 m3, + skarpówka 2 m3 • 28.000 zł; za
miatarka uliczna Volvo, ze szczotkami, odkurza
czem i innymi funkcjami. Również inny sprzęt 
budowlany i drogowy sprowadzam na zamówie
nie. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 02025691

MINIKOPARKA GEHL MB 288,1997 r. gąsienicowa, gumo
we gąsienice, łyżka 0,5 m3, ogrz. kabina, • 38.000 zł + VAT. 
Leszno, tel. 065/529-50-09, 0602/83-31-31 
MINIKOPARKA NISSAN, 1995 r. gąsienicowa, 2 łyżki do 
kopania + łyżka skarpowa, gumowe gąsienice, - 37.000 zł. 
Nowa Wieś Mała, tel. 0502/654)1-09 -
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

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY • 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/41-15-84
PODNOŚNIK KOSZOWY WT-250 na ciągniku siodłowym 
Man 8150, teleskopowy, książka dozom technicznego, po 
remoncie w Niemczech, wys. podnoszenia 24 m, do spro
wadzenia z Niemiec, • 88.000 DEM + cło i transport Bole
sławiec, tel. 0603/10r25-21
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 AVIAA-31 K, 1987 r. wys. podno
szenia 13 m, udźwig 225 kg, techn. sprawny, ważny dozór 
techn, -19.000 zł + VAT. Lubin, tel. 0501/71-98-71 
PODNOŚNIK KOSZOWY PM 0160, AVIAA-31,1988 r., die
sel stan techn. b. dobry, sterowanie z kosza i platformy, ak
tualny przegląd, ważny dozór techn., wysięg 16 m, mało 
używany, prod. Bumar Koszalin, - 20.000 zł. Stronie ś), tei. 
074/814-16-80
PODNOŚNIK WIDŁOWY HEDEN, 1992 r. udźwig 2,51, hy- 
drualiczny, -17.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52 —
PODNOŚNIK KOSZOWY P-100 możliwość montażu na każ
dy pojazd, zasilanie 12,24.380 V. stan b. dobry, po remon
cie kapitalnym, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0601/69-63-39 
POMOC DROGOWA AVIA A-31,1984 r. po remoncie kapi
talnym w 99 r., elektr. śdągarka, wspomaganie kier., na pra
wo jazdy kat B, - 10.000 zł. Góra, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/77-50-41
POMOC DROGOWA FORD CARGO, 1984 r., 4200 ccm lad.
2.5 tony, 3 miejsca, RO, wspomaganie kier., hak, tachometr, 
bliźniacze koła, platforma francuska, podnoszona, el. wy
ciągarka, po remoncie silnika, - 27.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-72-14, 0602/32-66-94
POMOC DROGOWA HANOMAG F-65,1970 r.. 3120 ccm, 
diesel, pełna platforma 5,3 m, 2 wciągarki, ład. 3,31, po od
budowie w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 8.700 
zł lub zamienię na Mercedesa 240 123, po 1980 r.. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-81-72
POMOC DROGOWA HANOMAG F-65,1979 r., 2800 ccm, 
diesel wciagarka ręczna, kpi. dokumentacja, silnik do remon
tu, 3-osobowy, z najazdem, - 2.500 zł lub zamienię. Bogaty
nia, tel. 075/773-83-81, 075/773-13-51 
POMOC DROGOWA IVECO 49-10,1992 r., 2500 ccm, die
sel oryginalna, podwójna kabina 7-osobowa, ład. 221. wcią
garka el. 7 1, + wciągarka ręczna, tachograf, stan b. dobry, • 
38.000 zł lub zamienię na osobowy albo terenowy. Legnica, 
tel. 0603/3048-23
POMOC DROGOWA IVECO 79-10,1982 r., 4500 ccm, ład.
1.5 t, elektryczna wciągarka 24 V, wspomaganie ukł. kie
rowniczego, oryginalny najazd (aluminium), uszkodzony sil
nik, w całości lub na częśd, - 10.000 zł. Osiecznica, tel. 
075/731-25-17
POMOC DROGOWA IVECO MAGIRUS 80 D6,1978 r., 3800 
ccm, diesel, hak, halogeny, webasto, pełna platforma (6 x
2.5 m), wyciągarka z pilotem, prod. USA, koła 16", 2 .kogu
ty”, oznakowany, zadbany, do przewozu busów i osobowych, 
w dągłej eksploatacji, techn. sprawny, -13.500 zł. Ozimek, 
tel. 077/465-38-72, 0606/76-15-01
POMOC DROGOWA KRAZ 255 B, 1987 r., 3 tys. km, 1500 
ccm, diesel pełna zabudowa, neon, rolety, stan idealny, 
atrakc. wygląd, mało ekspoloatowany, - 38.000 zł. Kępno, 
tel. 062/782-32-75. 0601/78-44-52 
POMOC DROGOWA MAN, 1991 r., 94 tys. km dł. platformy 
5.3 m, z HDS, .motylek*, wciągarka, 150 KM, platforma 
zjeżdżalna, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, zdję
cia - 45.000 DEM + cło i transport. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
POMOC DROGOWA MERCEDES 207,1978 r.. 2400 ccm, 
diesel żółta, po remoncie generalnym silnika, wciągarka el.. 
w dągłej eksploatacji, - 9.900 21. Wołów, tel. 071/389-48-06 
POMOC DROGOWA MERCEDES 207 D, 1981 r., 160 tys. 
km, 2400 ccm, diesel w dągłej eksploatacji, nowe opony, 
platforma o wym. 200x480 cm, ład. 1500 kg, prawo jazdy 
kat. B, -13.900 zł. Bolesławiec, tel. 0604/08-89-34 
POMOC DROGOWA MERCEDES 307 D, 1984 r., 2400 ccm, 
diesel żółta, oryginalna platforma, wdągarka prod. USA z 
1992 r., faktura VAT, -18.000 zł. Oleśnica, tel. 0601/79-58-30 
POMOC DROGOWA MERCEDES 508,1973 r., 160 tys. km 
wszystkie podzespoły z 84 r.. wciągarka elektr., atrakcyjny 
wygląd, • 18.000 zł lub zamienię. Konin, tel. 063/279-01-15, 
0603/19-01-10
POMOC DROGOWA MERCEDES 709 D, 1990 r., 250 tys. 
km, 4000 ccm, diesel, podwójna kabina na 6 miejsc, wspo
maganie kier., dodatkowe ogrzewanie (webasto), wdągar
ka 8 t, koguty, hak, platforma 210x530 cm, - 39.500 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86, 0601/45-99-84 
POMOC DROGOWA MERCEDES 808 D, 1974/94 r, 400 
tys. km. V6, elektryczna wciągarka 12 V + ręczna, długi na
jazd, ład. 3500 kg, długi rozstaw osi, wspomaganie ukł. kie
rowniczego, podświetlany szyld, stan dobry, w ciągłej eks
ploatacji, -16.000 zł. Osiecznica, tel. 075/731-25-17

POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1975 r.. 3900 ccm, 
diesel czerwono-żółtyrład Ł g  |; kabina 3-osobowa, 5-bie
gowy, el. wciągarka, po remonde kapitalnym w 99 r, -17.500 
zł lub zamienię na inny do 7.000 zł. Lubin, tel." 0601/7W5-12 
POMOC DROGOWA MERCEDES 814 D, 1992 r., 370 tys.' 
km, 6000 ccm bez wypadku, ład. 3.240 kg, dł. skrzyni ład. 
6.30 m, stan idealny • 46.000 zł + VAT. Świebodzice, tel. 
074/854-43-20 po godz. 18, 0606/82-01-22 
POMOC DROGOWA RENAULT MASTER, 1983 r. 2400 
ccm, diesel, duży kogut (4 lampy), orurowany, 6 halogenów, 
elektr. wciągarka, prawo jazdy kat. B, pełna platforma, - 
13.500 zł. Strzelce Opolskie, tel. 0501/72-29-59 
POMOC DROGOWA STAR 742, 1996 r., 4600 ccm. turbo 
ospoilerowana i uchylana kabina, tylna część hydrauliczna 
(najazd), całość po przeglądzie, przygotowany do sezonu, 
stan idealny, - 38.000 z ł , w rozliczeniu może być osobowy 
do 10.000 zł, diesel. Jelcz-Laskowice, tel. 0602/76-26-94 
POMOC DROGOWA ZIŁ 130 G, 1988 r., 6800 ccm, diesel 
po przebudowie, zarejestrowany, ubezpieczony, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/31-59-16
SPYCHARKA DT 25C, 1975 r. pług 4m + zrywak, stan do
bry, - 65.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 
0601/56-39-28
SPYCHARKA DT 75,1987.r. gąsienicowa, lemiesz skoso- 
wany, w dągłej eksploataqi, - 12.000 zł + VAT od faktury. 
Pępice, tel. 077/412-38-12, 0501/58-12-07 
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 DT-75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu roz- 
rywak, - 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
SPYCHARKA STALINIEC S100 gąsienice, nowe wózki, le
miesz podnoszony, gotowa do pracy, - 10.000 z ł . .. tel. 
0600/32-68-43
SPYCHARKA STAUNIEC S-100 gotowa do pracy, częśd 
zamienne, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-61 
SPYCHARKA STALINIEC T130,1982 r., techn. sprawna. -
15.000 zł + VAT. Sędzisław, tel. 0606/38-34-85 
SPYCHARKA STAUNIEC T 130,1986 r. kabina ogrzewa
na, stan b. dobry, -19.000 zł. Kluczbork, teł. 077/41£-93-47, 
0608/51-35-97
SPYCHARKA STALINIEC 170,1988 r.. stan b. dobry, ziy- 
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 36t,320 KM, - 85.000 zł + VAT. Szymanowo, 
tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 20 E, 1986 r. podwo
zie, zamiennik momentu, skrzynia biegów po remoncie ka
pitalnym, waga 22 t, 220 KM, -160.000 zł + VAT. Szymano
wo. tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
O  SPYCHARKI DT 75 gąsienicowe, stan dobiy, 2 

sztuki, cena od 5.000 do 10.000 zł. Tyniec, teł. 
071/390-83-60 02026211 

WALEC DROGOWY BOMAG, 1993 r. wibracyjny, mały, gład
ki, waga 700-1350 kg, - 6.000 zł + VAT. Zimna Woda, tel. 
076/818-73-83, 0605/28-37-66 
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, paledak, - 1.500 zł. Wro
cław. tel. 071/363-61-56
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny. -1.700 zł. Biała, gm. Choj
nów, tel. 076/818-69-44
WÓZEK WIDŁOWY udźwig 1.5 t, stan dobry, - 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-05-58
WÓZEK WIDŁOWY, SW-400, udźwig 101, po remonde ka
pitalnym silnika, nowe opony, wspomaganie kier., stan ide
alny, - 36.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/61-23-09 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR nowy lakier, nowe pom
py hydrauliczne, wspomaganie, udźwig 3.2 tony, silnik Mer
cedesa 2.2 D. stan idealny, -12.000 zł. Brzeziny k. Kalisza, 
tel. 0607/47-11-82
O  WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV 715,1993 r. 

elektryczny, mało używany. Wrocław, tel. 
071/347-51-46,0603/95-76-59 01029981

WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1984 r., benzyna udźwig 1600 
kg, wys. podnoszenia 3,2 m, - 5.500 zł. Modła, tel. 
076/817-22-19, 0604/91-37-08 
WÓZEK WIDŁOWY GPW udźwig 2,51, - 9.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER, 2500 ccm, diesel wspoma
ganie kier., wys. podnoszenia 5.5 m, udźwig 2.51, silnik For
da Transita, po remonde hydrauliki, - 9.300 zł + VAT od fak
tury. Rawicz, tel. 0602/30-11-60, 0604/71-03-60 
WÓZEK WIDŁOWY LINDE H 15 D. 1987 r.. 1600 ccm. die
sel, wysoki maszt, wys. podnoszenia 4.5 m. boczny prze
suw wideł, automat, stan b. dobry,'-12.000 zł. Krzemienie
wo, tel. 065/536-02-53, 065/536-94-26 
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW udźwig 5 t, - 8.000 zł. Opató
wek, tel. 062/761-8140, 0605/31-89-10 
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW. 1978 r.. udźwig 5 1. wys. pod
noszenia 5 m, gotowy do pracy + zapasowy silnik, -10.000 
zł. Żary, tel. 068/374-26-14. 0608/11-48-12 
WÓZEK WIDŁOWY MITSUBISHI FG 14,1993 r.. benzyna 
+ gaz sprawny technicznie, silnik po remonde, stan dobry, 
w ciągłej eksploatacji, - 16.000 zł netto. Wrocław, tel. 
071/322-95-83, 0604/24-69-52 
WÓZEK WIDŁOWY RAK stan b. dobry, dodatkowo .szufla' 
do obornika, - 6.500 zł. Miejska Góra, tel. 065/547-46-16 

v WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A, S-312, diesel, po naprawie 
głównej (gwarancja), - 8.000 zł (możl. wyst fakt VAT). Strzel
ce Opolskie, tel. 0602/26-37-61 
WÓZEK WIDŁOWY RAK C-330 po remonde i renowacji, -
7.000 zł. Wrocław, tel. 0502/97-90-26
WÓZEK WIDŁOWY RAK 2 A, 1977 r. spalinowy C-330, 
udźwig 1250 kg, - 2.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0502/32-20-40 
WÓZEK WIDŁOWY RAK, 1985 r. stan dobry, - 7.000 zł. 
Nowa Wieś, gm. Krotoszyn, tel. 062/722-22-46 
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS, 1997 r. udźwig 5 1. 
wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, -
65.000 zł + VAT, tel. 0606/45-67-19
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 1 1, - 6.000 zł. Paro
wa. tel. 075/732-1845. 0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 6.31. stan b. dobry, -
17.000 zł. Węgliniec, tel. 075/732-1845, 0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 2 1, ,po remoncie, go
towy do pracy, silnik 3-cylindrowy (diesel), -13.000 zł oraz 
łyżka do załadunku materiałów sypkich - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/22-18-33
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1980 r. udźwig 3.5 L - 9.000 
zł + VAT. Zimna Woda, tel. 076/818-73-83,0605/28-37-66 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1981 r., diesel udźwig 1250 
kg, - 4.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-7046 
ZAMIATARKA IFA, 1987 r. miotła podłużna, 2 okrągłe, zra
szacz, odkurzacz, mało używana, -12.000 zł + VAT. Pępice, 
tel. 077/412-38-12. 0501/58-12-07 
ZAMIENIĘ WÓZEK WIDŁOWY udźwig 5 t, wysięg 4.5 m. 
zapłon iskrowy, po remoncie kapitalnym (50% nowych czę
ści) • na koparkę kołową lub sprzedam. Legnica, tel. 
076/850-70-72 -

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

dzwoń!!! Zero formalności, dojeżdżamy wszę
dzie, odbieramy auto własnym transportem gra
tis!!! NAJLEPSZE CENY!!! Fachowa i. dyskret
na obsługa,, GOTÓWKA NATYCHMIAST, ZA
W SZE AKTUALN E !!!, te l. 0601/70-76-45, 
0601/78-82-84 (non stop) 81012211 

DAEWOO MUSSO VAN, 2000 r., 2900 ccm. TDi zielony 
metalic, pełne wyposażenie, 3 lata gwarancji, stan ideal
ny, - 38.000 zł + raty leasingowe. Dzierżoniów, tel. 
0602/62-00-93

DAEWOO MUSSO. 1998 r., 127 tys. km, 2900 ccm. TDi, 
bez wypadku, ABS, 4WD, wspomaganie kierownicy, cen
tralny zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer, 
klimatyzacja, homologacja na dężarowy, pełne orurowa- 
nie o wartości 10.800 zl, centralny zamek z pilotem, - 
44.000 zł. Piła. tel. 067/213-23-15,21243-05 
DAEWOO MUSSO, 1999 r., 48 tys. km. 2900 ccm, turbo 
D, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
katalizator, wspomaganie kier., ABS, rury przód i progi, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, - 60.000 zł. Wrocław, tei. 
0600/28-82-79
DAIHATSU ROCKY, 1990 r., 2880 ccm, diesel. - 22.000 zł. 
Polkowice, tei. 0604/22-60-68 
DAIHATSU ROCKY, 1992 r., 2800 ccm. TDI wspomaganie 
kierownicy, el. reg. lusterka, reg zawieszenie, zdejmowany
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rury, progi, felgi, opony, halogeny, ®
chromowe obwódki i inne g
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dach, welurowa tapicerka, zadbany, stan b. dobry, -18.800 
zł. Legnica, tel. 076/862-16-00. 0601/99-31-09 
DAIHATSU TERIOS, 1997/98 r., 58 tys. km, 1300 ccm, 4x4, 
ABS, eł. reguł, lusterka, eł. otwierane szyby, centralny za
mek. relingi dachowe, RM, - 32.000 zł lub zamienię ńa vana 
albo dostawczy. Karpacz, tel. 0601/20-92-61 
DAIHATSU WILD CAT, 1983 r., 43 tys. km. 2500 ccm po 
remonde silnika, oryginalny przebieg, miejsce na wciągar
kę, b. dobry w terenie, stan silnika, ukł. napędowego i za
wieszenia idealny, - 8.500 zł. Wrocław, teł. 0603/33-94-97 
FORD MAVERICK, 1994/95 r., 107 tys. km. 2400 ccm. 
benzyna krótki, I rej. 06. 95 r, w kraju od 05.2001 r, kom
pletna dokumentacja, 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, 
sprowadzony w całośd, wersja .strażnik Texasu’ , dużo ni
klowanych dodatków, zarejestrowany jako ciężarowy, ni
skie opłaty, -10.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-51-39 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod 
numerem - AG0185 www.autogielda.com.pl)

GAZ 69,1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna 4x4 spraw
ne, nowy silnik, opony i felgi, 8-osobowy, ładowność 500 
kg, kabina orurowana Cabrio + plandeka i stelaż, atrakcyj
ny wygląd, przegląd do 04.2002 r., w rozliczeniu może być 
np. koleba bud. diesel, przyczepa rolnicza, lub ciągnik Ur
sus C-360, - 5.700 zł. Chojnów, teł. 0603/43-36-98 
GAZ 69 M, 1972 r., 2200 cęm.benzyna, po remoncie, przy
gotowany do rajdów terenowych, dwa kpi. opon (jedne 
nowe), auto nie używane, stan idealny, atrakcyjny wygląd, 
- 8.900 zł. Wrocław, tel. 311-7141 
HONDA PASSPORT, 1997 r., 3200 ccm pertowoplatyno- 
wy, 4x4, wdągarka, klimatyzacja, wspomaganie kier., ABS, 
pełne wyposażenie elektr., I właściciel, - 65.000 zł lub za
mienię na Mercedesa 140. Konin, tel. 063/279-01-15, 
0603/19-01-10
ISUZU TROOPER, 1988 r., 180 tys. km, 2800 ccm, turbo 
D, 3-drzwiowy, - 7.000 Zł. Międzygórze, tel. 074/813-51-01 
ISUZU TROOPER, 1991 r.. 2800 ccm, TDI 5-drzwiowy. 
centralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., 
podg. siedzenia, aluminiowe felgi, relingi dachowe, spoile
ry, stan b. dobry, - 26.900 zł lub zamienię na tańszy moto
cykl, do 10.000 zł. Lubin, teł. 0601/70-55-12 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem -AG0211 
www.autogielda.com.pi)
JEEP CHEROKEE 4 WD, 1997 r., 115 tys. km, 2500 ccm, 
TD, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
intercooler, el. reguł, reflektory, skórzana kier., napinacze 
pasów gaz., serwo, welur, podłokietnik, RO Pioneer, gło
śniki w podsufitce, alarm alum. felgi 15”, progi i nadkola 
srebrne, relingi dachowe. - 62.000 zł, Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., 4000 ccm wiśniowy 
metalic, orurowany, stan b. dobry, - 65.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/343-2249, 353-58-99 
LADA NIVA, 1986/87 r., 1600 ccm, benzyna, po remoncie 
karoserii i zawieszenia, szyberdach, orurowany, stan b. 
dobry, - 9.000 zł. Lubań, teł. 075/72149-74 
LAND ROVER DISCOYERY KOMBI. 1994 r., 115 tys. km. 
2500 ccm, TDi, 5-drzwiowy, alarm, poduszka pow., el. re
guł. lusterka, eł. otwierane szyby, książka serwisowa, 2 x 
el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., RM Blaupunkt, 
centralny zamek, sprowadzony, 2 mieś. w kraju, hak, po- 
chyłomierz, spryskiwacze lamp, faktura VAT, - 44.000 zł. 
Śmigiel, tel. 0604/59-60-94, 065/515-64-92 
LAND ROVER DISCOYERY, 1994/95 r., 2500 ccm. turbo 
D zielony metalic, kompletna dokumentacja, sprowadzony 
ze Szwajcarii, I właściciel, wspomaganie kier., ABS, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, relingi 
dachowe, 5-biegowy, RM z CD Blaupunkt, aluminiowe fel
gi. 7-osobowy, stan idealny, - 47.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-78-08, 854-74-51
LAND ROVER DISCOYERY, 1995 r., 157 tys. km, 2500 
ccm, TDi I właściciel, 4 el. otwierane szyby, 2 poduszki pow., 
centralny zamek + pilot eł. reguł, lusterka, RM, rury, halo
geny, składane siedzenia, klimatyzacja, 2 szyberdachy, 
obrotomierz, - 51.200 zł. Syców, teł. 062/786-91-24

LUAZ WILK, 1995 r., 1300 ccm, benzyna silnik i podze
społy Toyoty cabrio, sprawne napędy, 4x4, blokady, po
szerzone nadkola i progi, kratownica, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, - 11.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0503/92-35-75
MERCEDES 230 ML, 1998 r., nieużywany w kraju, -110.000
zł + VAT. Wrocław, tei. 0601/70-50-71
MERCEDES 320 ML. 1998 r.. 60 tys. km, 3200 ccm. pełne
wyposażenie, - 140.000 zł lub zamiana. Kalisz, tel.
0601/78-57-72
MITSUBISHI PAJERO. 1984/93 r., 2300 ccm, turbo D, 
3-drzwiowy, krótki, 4 x 4 , orurowany, halogeny (4), wspo

maganie kier., alarm, skrzynia biegów od L200,2 kpi. kół, 
nowe sworznie i końcówki drążków, hak, RO, garażowany, 
-14.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/71747-53 
MITSUBISHI PAJERO. 1986 r., 2300 ccm, turbo D, długi, 
9-osobowy, eł. szyberdach, drewno, orurowany, RM, b. 
zadbany, stan tech. i wizualny idealny, - 19.000 zł. Wał
brzych, teł. 074/844-80-10
MITSUBISHI PAJERO. 1986/95 r., 75 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, pełna dokumentacja, po remonde sinika, dużo 
nowych częśd, 7-osobowy lub 680 kg, el. otwierany szy
berdach, krata, hak, regulowana kierownica, wspomaga
nie kier, -15.000 zł lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, 
teł. 075/713-72-14, 0601/88-12-62 
MITSUBISHI PAJERO CABRIO, 1987 r., 150 tys. km, 2500 
ccm, turbo D czerwony, ocieplony dach, 4x4, serwo, hak, 
zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, niskie opłaty, - 
12.800 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-21-84 
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 3000 ccm. V6, długi. 
5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salonie, klimatyza
cja, orurowany, - 35.000 zł lub zamienią. Poznań, tel. 
0601/71-76-67
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 190 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, krótki, orurowany, dużo nowych częśd, stan b. dobry, 
- 33.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-77-50, 0601/79-85-09 
MUSCEL M461,1972 r., 9 tys. km, 2514 ccm, diesel, sil
nik Perkins (81/100 km), wojskowy, przydatny w gospodar
stwie lub leśnictwie, dla koneserów, dużo częśd zamien
nych, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 345-56-63 
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 PATROL. 1983 r., 150 tys. km. 3300 ccm, turbo D 
silnik z 1987 r. -11.990 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/29-70-01 
lub 075/752-32-79
NISSAN PATROL, 1987 r., 3300 ccm, diesel stan dobry, 
wersja duga, hak hol., wspomaganie kier, -17.000 zł lub 
zamienię na Daewoo Matiz, lub Rata Seicento. Wrocław, 
teł. 0600/50-79-04, 071/346-6747 
NISSAN PATROL GR. 1989 r.. 250 tys. km. 2800 ccm. tur
bo D, długi, centralny zamek, el. otwierane szyby, podgrze
wane siedzenia, orurowany, stan b. dobry, - 28.000 zł. Le
gnica. tel. 076/862-97-09
NISSAN PATROL, 1995 r.. 119 tys. km. 2800 ccm, diesel.

długi, 5-drzwiowy, I właściciel, hak, wspomaganie kier., 4x4, 
bez wypadku, serwisowany, z kpi. dokumentacją - 49.000 
zł, teł. 0501/56-88-90
NISSAN PATROL GR. 1998 r., 120 tys. km. 2800 ccm, TD, 
7-osobowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny za
mek, orurowany, halogeny, wysokie koła, 4 WD, progi, po
duszka powietrzna, zarejestrowany jako dężarowy, - 50.000 
zł + VAT lub zamienię na tańszy. Gorzów Wlkp., tel. 
0603/97-93-44
NISSAN TERRANO. 1988 r. stan b. dobry. - 30.000 zł. 
Karpacz, tel. 075/761-91-16 fax, 0601/85-54-01 
NISSAN TERRANO, 1990 r., 2400 ccm, benzyna, inst 
gazowa, 3-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reguł, reflek
tory, lusterka, aluminiowe felgi, szyberdach, alarm, oruro
wany, hak, - 25.000 zł. Nowa Ruda, teł. 074/872-17-57, 
0604/79-9749
NISSAN TERRANO II, 1997 r., 67 tys. km, 2700 ccm. DTi, 
wspomaganie kierownicy, centr. zamek + pilot, 7-osobo
wy, alum. felgi, RM, pod. powietrzna, - 58.500 zł. Syców, 
teł. 0601/55-28-50
NISSAN TERRANO II, 1998 r., 98 tys. km. 2400 ccm, ben
zyna niebieski metalic. długi, kupiony w salonie, na gwa
rancji, stan idealny, - 72.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0601/71-22-36
NISSAN TERRANO II. 1999 r.. 25 tys. km, 2700 ccm. TDI 
demnoniebieski metalic, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, orurowany, 
automatic, stan b. dobry. - 98.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-61-96 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00428 www.autogielda.com.pl) 
NISSAN XTERRA, 2000 r., 3200 ccm, benzyna czarny, 
wersja amerykańska, 4x4, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, radio z CD, - 65.000 zł * cło. Świdnica, tel. 
0502/87-9941
OPEL FRONTERA, 1992 r., 150 tys. km. benzyna ciemno
niebieskie, orurowany, szyberdach, aluminiowe felgi, - 
25.500 zl lub zamienię na Audi 100 Avant Mercedesa 124. 
Stronie Śl., tei. 074/814-22-85 
O  OPEL FRONTERA SPORT, 1993 r., 80 tys. km, 

2000 ccm, ciemnowiśniowy metalic, książka ser
wisowa, w kraju od miesiąca, aluminiowe felgi, 
centralny zamek, szyberdach, el. otwierane szy

by, - 25.900 zł. Gubin, te l. 0503/98-81-94, 
0600/59-13-33 87025981

OPEL FRONTERA, 1993 r., 182 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D bordowy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., aluminiowe 
felgi, centralny zamek, relingi dachowe, hak, kompletna do
kumentacja, - 30.500 zł (możliwe raty przez komis). Jele
nia Góra, tel. 0601/94-08-71
OPEL FRONTERA. 1993/94 r., 175 tys. km, 2300 ccm. TDI 
długi, 5-drzwiowy, orurowany, relingi dachowe, el. reguł, 
lusterka, el. reguł, reflektory, eł. otwierane szyby, alumi
niowe felgi, szyberdach, wspomaganie kier., centralny za

mek, regulowana kierownica, sprowadzony w całości, bez 
uszkodzeń, stan b. dobry, • 37.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0606/53-67-57
OPEL FRONTERA SPORT, 1994 r„ 147 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, inst gazowa, centralny zamek, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, orurowany, ciemne 
szyby, zdejmowany dach, blokada skrzyni biegów, stan ide
alny, - 34.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/71-40-64 
OPEL FRONTERA KOMBI, 1994 r., 80 tys. km, 2400 ccm, 
wtrysk 4x4, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny za
mek, aluminiowe felgi, relingi dachowe, ospoilerowany, 
halogeny, - 37.500 zł. Leszno, tel. 065/520-96-91, 
0604/77-02-86
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 zl. do negocjacji. Wrocław, tel. 0601/78-52-53,
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Wrocław, tel. 0-603 393 956,071/315.12-97

0501/9448-70 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - AC0227 www.autogieida.com.pl) 
OPEL FRONTERA SPORT, 1996 r„ 106 tys. km, 2800 ccm, 
TDI, 4x4, aluminiowe felgi, oryginalny hak, orurowany, do
datkowe światła, el. reguł, lusterka i szyby, centralny za
mek, immobilizer, kompletna dokumentacja, - 42.900 zł. 
Świdnica, tel. 074/640-56-07 po godz. 20 
OPEL FRONTERA, 1996 r.. 71 tys. km, 2200 ccm. 16V, 
ecotec. 4 WD, 5-drzwiowy, immobilizer, centralny zamek, 
wspomaganie kier, relingi dachowe, el. reguł, reflektory, 
orurowany, stan b. dobry, - 35.000 zł lub zamienię na mniej
szy. Wrocław, teł. 071/368-13-29, 0608/84-36-64 
OPEL FRONTERA, 1997 r., 43 tys. km, 2200 ccm. Ecotec, 
4x4, klimatyzacja, kompletne el. wyposażenie, podgrzewa
ne siedzenia, hak fabryczny, szyberdach. aluminiowe fel
gi, RO z auto-reversem, skórzna kierownica, 2 poduszki 
pow., orurowany, - 58.000 zł. Wrocław, teł. 071/31140-95, 
071/789-46-95, 0602/49-54-29 
SUZUKI JIMNY CABRIO, 2000 r., 22 tys. km, 1300 ccm. 
16V wiśniowy metalic, 4x4, wspomaganie kier., 2 poduszki 
pow., el. dodatki, skrzynia biegów redukcyjna (biegi tere
nowe), b. atrakcyjny wygląd, jak nowy, można ogladać w 
salonie Suzuki w Poznaniu (teł. 061/814-60-27), - 47.500 
zł. Głogów, tel. 076/834-64-66, 0501/62-27-65 
SUZUKI SAMURAI, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, stan do
bry, ściągany dach, sprzęgło do wymiany, - 2.000 zł. Nowe 
Miasteczko, tel. 0606/61-23-82 
SUZUKI WTARA, 1989 r., 110 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, - 15.000 zł lub zamienię na Mercedesa 190, Forda 
Transita. Jelenia Góra, tel. 075/761-70-92,0603/23-51-60 
O  SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, kolor grafi

towy metalic, spoilery w kolorze żółtym, 4x4, 
5-biegowy, - 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87025821

SUZUKI YITARA CABRIO, 1994 r., 95 tys. km, 1600 ccm 
czarny, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 22.000 zł lub 
zamienię na Daewoo Matiz. Wrocław, tel. 071/346-6747, 
0600/50-79-04
SUZUKI VITARA CABRIO, 1994 r., 1600 ccm. wspomaga
nie kier., regulowana kierownica, centralny zamek + pilot, 
eł. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, immobilizer, alumi
niowe felgi, - 35.000 z ł. ., teł. 0601/41-50-63 
SUZUKI VITARA CABRIO, 1996 r., 130 tys. km. 1600 ccm 
fioletowy, rama przednia, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, alarm + pilot, wspomaganie kier., el. reguł, reflek
tory, RM + zmieniacz Pioneer, - 26.000 zł. Bogatynia, tel. 
0603/10-32-33
TARPAN 237 S, 1990 r., 2120 ccm, stan b. dobry, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, - 2.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/89-71-64
TOYOTA 4RUNNER, 1992 r.. 296 tys. km. 3000 ccm. V6, 
pełne wyposażenie, elektr otw. szyby, reg. lusterka, szy
berdach, klimatyzacja, aluminiowe felgi, dodatkowy kompl. 
kół na felgach stalowych chromowanych, RO CD + pilot 
hak, orurowanie, - 26.000 zł. Bolków, tel. 075/741-38-76 
TOYOTA LAND CRUISER, 1985 r., 161 tys. km, 2350 ccm, 
benzyna, 4x4, inst gazowa, 3-drzwiowy, wspomaganie 
kier., el. otwierany szyberdach, el. otwierane szyby, nowe 
amortyzatory, hamulce, orurowany, hak, szerokie opony, 
model przejściowy, stan blacharki b. dobry, halogeny, za
dbany, - 12.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-15-57, 
0502/59-33-73
TOYOTA LAND CRUISER HJ60,1986 r., 4000 ccm, die
sel brązowy, wersja długa, napęd 4x4, wspomaganie kier., 
atrakcyjny wygląd, - 26.000 zł lub zamienię na dostawczy. 
Jeszkowice, gm. Czernica, tel. 071/318-04-19
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TOYOTA LAND CRUISER, 1991 r„ 160 tys. km,25QftjKm, 
turbo Q*stalowy-metaHe, RMrałum1rriówe’ felgi, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, halogeny, welur, wspomaga
nie kier., zdejmowany dach, • 22.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-25-33
TOYOTA RAV4,1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm, katalizator, 
bez wypadku, szyberdach, 4x4, regulowana kierownica ze 
wspomaganiem, RO, immobilizer, poduszki pow., rozkła
dane siedzenia, zadbany, - 43.000 zł lub zamienię na tań
szy, kombi, busa, vana. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-63-13 
TOYOTA RAV4, 1996 r„ 38 tys. km, 2000 ccm, 16V,
3-drzwiowy, 2 szyberdachy, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, centralny zamek, wspomaganie kier., immobili
zer, 4x4, - 42.000 zł. Opole, tel. 077/456-21-40

JZO O jO zL4 tfb tM e łr 076/841-22-25'076/847-66-62. 
0601/30-46-81
AUD1100,1991 r., 2300 ccm, czarny, pełne wyposażenie, 
bez wypadku, do drobnych poprawek lakierniczych, -
17.200 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
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 całości, II właściciel, ABS, 
RO, centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaga
nie, szyberdach, oznakowany, udokumentowane pocho-

ęa BBS P o  w y p a d k u  
lu b  d o  re m o n tu

Wrocław, tel. 071/372-65-23,0-90 399-660
TOYOTA RAV4, 1996 r., 1998 ccm 4 x 4 ,  el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, poduszka pow., wspo
maganie kier., I właściciel, RO z CD, • 40.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/36-49-47
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 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem -A00276 www.autogielda.com.pl) 
UAZ 469 B, 1980 r., 2000 ccm, diesel, orurowany, haloge
ny, po remoncie kapitalnym, nowe lampy, nowy akumula
tor (gwarancja), stan opon dobry, wysokie siedzenia, RO, 
stan dobry, - 7.500 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-56-77 
UAZ 469 B, 1981 r., 2100 ccm, benzyna, stan b. dobry, po 
lakierowaniu, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-47-65, 
0602/68-72-98
UAZ 469 B, 1983 r., do remontu, technicznie sprawny, kom
pletna dokumentacja, -- 2.000 zł. Złotoryja, tel. 
0600/22-01-37
UAZ 469 B, CABRIO, 1988 r., 33 tys. km, 2445 ccm, ben
zyna, halogeny, orurowany, plandeka, silnik w b. dobrym 
stanie, 4 x 4, - 6.100 zł lub zamienię na sam. osobowy do
10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65, 0604/87-95-01 
UAZ 469 B, 1990 r., 35 tys. km, 2445 ccm, benzyna, inst. 
gazowa, hak, 7-osobowy, stan idealny, • 9.000 zł lub za
mienię na Ladę Nivę. Wrocław, tel. 071/351-39-08

USZKODZONE
P  „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 81012691

O  0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to numery telefo
nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub 
po wypadku. Natychmiastowa wypłata gotów
ki, transport gratis • wystarczy zadzwonić. Wro
cław 81012721

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. Wrocław, tel. 0502/94-33-05 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 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. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 
0601/70-76-45
AUDI B4,1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czarny 
metalic, AVANT, lekko uszkodzony (klapa tylna, błotnik tyl
ny), ABS, wspomaganie kierownicy, szyberadch, hak, alarm, 
alum. felgi, nie eksploatowany w kraju, sprawny, - 21.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/664-26-53, 0603/55-83-41 
AUD1100,1979 r., 2000 ccm, diesel, kolor wiśniowy meta
lik, uszkodzony silnik, -1.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Namysłów, tel. 077/410-24-73, 0603/95-73-70 
AUD1100,1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
zdekompletowany, pełna dokumentacja, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
AUD1100,1982 r., 1600 ccm, diesel, zielony, po spaleniu, 
- 650 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-32-99 
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa, 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO,
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bez korozji, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, - 3.950 
zł łub bez inst. gazowej - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11, 0601/21-75-42 
AUD1100,1986 r, 2200 ccm, benzyna, granatowy, insta
lacja gazowa, uszkodzony lewy przód, zarejestrowany, -
4.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 071/348-34-78 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm, srebrny, 4 x4, moc
no uszkodzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i 
skrzynia biegów nieuszkodzone, • 5.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
AUD1100 C4, 1990 r., 2300 ccm, srebrny metalic, ABS, 
centralny zamek, szyberdach, alum. felgi, po kradzieży, -
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dzenie, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
AUDI 80, 1977/94 r., 28 tys. km, 1600 ccm, biały, lekko 
uszkodzony przód, silnik po rem. kapitalnym, wzmocniony, 
sprawny, w całości lub na części (silnik, skrzynia biegów, 
lampy, elementy blacharki itp.), • 1.350 zł. Polkowice, tel. 
0502/42-39-19
AUDI 80,1978 r., 1300 ccm uszkodzony, do poprawek la
kierniczych, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-60-12 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna całkowicie zniszczo
ny, z pełną dokumentacją, • 950 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0607/74-71-21
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna kpi. zniszczony, z 
dokumentacją, • 950 zł lub zamienię, inne propozycje. Nowa 
Sól, tel. 0607/74-71-21

071/348-34-78 (fax, w g. 8-17.30), 0601/21-7542, 
0601/70-17-36 (non-stop) 81012231

BMW 316 I E-30,1991 r., czerwony, mocno uszkodzony 
prawy przód, silnik nie uszkodzony, zarejestrowany, .twar
dy" dowód rejestracyjny, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11 
BMW 316,1992 r. uszkodzony prawy próg, zarejestrowa
ny, • 21.500 zł. Ligota Wielka, tel. 071/346-29-84, 
0602/50-11-52
BMW 316 i, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, 
ABS, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 
klimatyzacja, uszkodzony (braki w osprzęcie), .na chodzie', 
• 25.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
BMW 316 COMPACT, 1995/96 r., zielony metalic, zareje
strowany, kompletna dokumentacja, alufelgi, 2 x poduszka 
powietrzna, el.szyby, uszkodzony dach, "na chodzie", -
18.500 zł. Wrocław, tel. 071//348-42-16 .
BMW 318, 1981 r., 1800 ccm, wtrysk kpi. zniszczony, •
1,200 zł. Wrocław, tel. 330-03-81, 0606/70-96-54 
BMW 320,1991 r., 2000 ccm, 24V, kolor grafitowy, techn. 
sprawny, pełne wyposażenie, do drobnych poprawek, •
17.900 zł. Legnica, tel. 0601/30-48-23 
BMW 320 KOMBI, 2001 r., 2000 ccm, diesel, srebrny me
talic, bez wypadku, pełne wyposażenie oprócz skóry, uszko
dzony lekko dach - 34.000 DEM + cło i transport. Głogów, 
tel. 076/833-40-96
BMW 323 i, 1983/84 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
model E-30, do poprawek i drobnych napraw, w pełni 
sprawny, • 3.800 zł lub zamienię na Inny, chętnie Poloneza 
albo zachodni. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28, 
0605/74-73-41
BMW 325 E-34,1993/94 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
szary metalic, mocno uszkodzony przód, poduszka pow. 
wystrzelona, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, tempomat, komputer, w kraju od 3 lat, z pełną do
kumentacją, - 16.500 zł lub zamienię na osobowy, Audi, 
Mercedes, BMW, VW. Legnica, tel. 076/856-11 -49 
BMW 518,1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic, uszkodzona strona lewa, rejestrowany w kraju, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/22-18-33
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kpi. dokumentacja, po dachowaniu, - 16.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/34842-16
CITROEN ZX, 1992 r., 67 tys. km, 1600 ccm, szary meta
lic, 90 PS, do sprowadzenia z Niemiec, uszkodzony, 
5-drzwiowy, immobilizer, szyberdach, zadbany, cena • 1.600 
DEM. Chojnów, tel. 076/818-71-35, 0602/58-06-18 
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, 
czerwony, po mocnym dachowaniu, silnik sprawny, zareje
strowany, .twardy" dowód, kpi. dokumentacja, - 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-7542, 0601/70-17-36 .
DACIA 1300 TX, 1991 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
stan dobry, lekko uszkodzony prawy przód, zarejestrowa
ny do 09.2001 r, - 500 zł., tel. 071/34641-93 
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
tralny zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, kupiony w kraju, książka serwisowa, aktualny 
przegląd, .twardy’ dowód rejestr. - 7.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36, 071/348-26-11 
DAEWOO LANOS, 1998 r„ 80 tys. km, 1600 ccm. 16y, 
biały, mocno poobijany, el. otw. szyby, centralny zamek, 
RM, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38
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dzony przód i bok, -12.500 zł. Dzierżoniów, woj. wałbrzy
skie, tel. 0604/21-1742
FIAT DUCATO, 2000 r., 5 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
uszkodzone drzwi i błotnik, krótki, blaszak, techn. sprawny 
-13.000 DEM + cło. Niemcy, tel. 0049/16-03-86-73-24 
FIAT MAREA SX, 1997 r., 63 tys. km, 1600 ccm, 16V, wrzo
sowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, halcn- 
geny, lekko uszkodzony przód, poduszka pow., .na cho
dzie", z salonu, -17.900 zł lub zamienię na tańszy. Opole, 
tel. 077/457-04-31, 0604/65-15-75 
FIAT MAREA, 1998 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, uszkodzony tył - 7.500 DEM 
lub na gotowo - 25.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-26-11, 0607/53-60-44 
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r„ 19 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna 16V instalacja gazowa, model z grudnia, ABS,
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AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, uszko
dzony, silnik sprawny, zarejestrowny, kpi. dokumentacja, •
5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/21-7542 
AUDI 80,1990 r.t 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna + gaz, 
szary metalic, szyberdach, centralny zamek, lekko uszko
dzony bagażniMkoszt naprawy 700 zł), - 9.800 zł. Walim, 
tel. 074/845-15-25 czwartek-sobota, 0605/40-90-67 po 
południu
AUDI 80 B4,1993 r., 113 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, ABS, wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, 
el. reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, centralny zamek, 
alarm, welurowa tapicerka, uszkodzony lewy przód, -11.000 
zł. Wałbrzych, teł. 074/841-17-01 
AUDI 80, 1994 r., 2000 ccm, biały, pełne wyposażenie, 
wszystkie eł. dodatki, uszkodzony przód, - 13.900 zł. Le
gnica, tel. 0601/30-48-23
AUDI 80 B4,1995 r., .125 tys. km, zielony, KOMBI, uszko
dzona prawa strona, techn. sprawny, • 18.900 zł. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88

BMW 520 i, 1990 r„ 155 tys. km, 2000 ccm, 24V, 150 KM 
wspomaganie, ABS, centralny zamek, szyberdach, el. reg. 
lusterka, immobilizer, kpi. dokumentacja, uszkodzony lewy 
tył, -11.000 zł. Nowogrodziec, tel. 0603/16-37-55 
BMW 520,1993 r., 2000 ccm, 24V, zielony metalic, po spa
leniu, kpi. dokumentacja, - 6.200 zł. Legnica, tel. 
0603/3048-23
BMW 520 i, 2001 r„ 2000 ccm, wtrysk, kolor szampański, 
sedan, pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzony dach 
-.26.000 DEM + cło i transport. Głogów, tel. 076/83340-96 
BMW 523 KOMBI, 1999 r., 38 tys. km, 2500 ccm. 24V, 
czarny, kpi. wyposażenie, tapicerka (czarna skóra), siedze
nia podgrzewane, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, PDC, ASC,
6 poduszek powietrznych, uszkodzony przód, • 78.000 zł. 
Lubin, tel. 0605/13-32-44
BMW M5,2001 r., 4200 ccm, V8, z nawigacją, uszkodzony 
dach - 40.000 DEM + cło i transport. Głogów, te l. ' 
076/83340-96
BMW Z3 CABRIO, 1998 r., 2800 ccm, wtrysk pełne wypo-

DAEWOO UN OS SX, 1998/99 r„ 1600 ccm, wtrysk, 16V 
uszkodzony lewy przód, I rejestracja w 1999 r., homologa
cja na ciężarowy, bogate wyposażenie, 2 poduszki pow., 
ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek i inne do
datki, kupiony w Polsce, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, 
możl. wyst. faktury VAT, - 10.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11 
DAEWOO LANOS, 1999/00 r., 50 tys. km, 1500 ccm, bor
dowy, po spaleniu, twardy dowód rejestracyjny, - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/86-09-69
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, po

wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek + 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 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 160Ó ccm, niebieski me
talic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszkodzony 
przód, podłużnice i błotniki całe, - 15.900 zł. Wrocław, tel. 
071/34842-16
FIAT PUNTO, 1988 r., 18 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zie
lony metalic, bez wypadku, porysowany, I właściciel, ku
piony w salonie, 3-drzwiowy, - 19.800 zł. Wrocław, tel. 
071/330-30-30
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AUDI A 4 ,1997 r., 65 tys. 1cm, 1800 ccm, 20V, czarny me
talic, ABS, wspomaganie, centralny zamek, 2 poduszki 
powietrzne, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, alarm antynapadowy, immobilizer, zadbany, kpi. 
dokumentacja, lekko uszkodzony, .na chodzie", - 32.400 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/754-36-09. 0601/85-22-32 
AUDI A6 ,1995/96 r., 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnież
nobiały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgnieciony 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 - 29.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-26-11 w 
godz. 8-18
AUDI A6 ,2000 r., 1900 ccm, TDi pełne wyposażenie, bez 
wypadku • 33.000 DEM. Legnica, tel. 0603/3048-23 
AUDI COUPE, 1992 r., 128 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czer
wony, pełne wyposażenie, alum. felgi gwiazdy, nowe amor- 

' tyzatory, inst. gazowa, -17.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/91-87-56
AUDI S2,1991 r„ 170 tys. km, 2226 ccm, turbo, czarny, po 
wypadku, nadwozie do wymiany, zarejestrowany, kpi. do
kumentacja, • 12.000 zł. Twardawa, tel. 077/437-17-98, 
0603/19-50-90
AUSTIN MINI MORRIS MKII, 1977 r„ 1300 ccm, benzy
na, czarny, Special British Edition Coopers, sportowe wy
posażenie, uszkodzony prawy błotnik, tarcza sprzęgła, -
6.500 zł. Wrocław, tel. 0600/55-08-61 
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
tis!!! NAJLEPSZE CENY!!! Fachowa i. dyskret- 
na obsługa,, GOTÓWKA NATYCHMIAST, ZA
W SZE AKTUALNEIII, te l. 0601/70-76-45, 
0601/78-82-84 (non stop) 81012221 

O  AUTO HANDEL „PALCARS” AUTO SCHROTT - 
sprzedaż i skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych i całych. W ofercie na placu zawsze ok. 50 
aut uszkodzonych. CENY KONKURENCYJNE!!! 
Kupujący nie płaci podatku od kupna. Zapew
niamy tani transport na terenie całego kraju. 
Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻY
WANYCH, CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ 
I SKUP AUT. Wrocław, ul. Swojczycka 99, tel.

K U P I Ę  A U T O  
P O  W Y P A D K U  
0 60 8  44-92-76

sażenie, lekko uszkodzony przód i tył • 17.500 DEM + cło i 
transport. Głogów, tel. 076/83340-96 
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony meta
lic, brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, 
silnik na chodzie, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
CITROEN AX, 1995 r., 100 tys.- km, 1500 ccm, diesel, zie
lony metalic, szyberdach, odbiór przy granicy - 3.300 DEM. 
Legnica, tel. 076/858-55-14, 0601/57-34-03 
CITROEN AX, 1996 r.. 40 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
metalic, uszkodzone drzwi, prawy bok, .na chodzie", kpi. 
dokumentacja, - 7.400 zł. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
CITROEN JUMPY, 1997 r., 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony metallic, uszkodzona lewa strona i przód, zdolny 
do jazdy, poduszka pow, - 7.500 zł. Niemcy, Kolonia, tel. 
0049/223-310-09-62
CITROEN VISA, 1983 r., 1124 ccm, benzyna, jasnobeżo-

dachowaniu, .sprawny., geometria zachowana, na gwa
rancji, I właściciel w kraju, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/20-79-37
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996/97 r„ 1500 ccm, benzy
na, 16V, zielony metalic, wspomaganie kier., elektryka, 
welurowa tapicerka, centralny zamek, uszkodzony przód 
(prawa strona), silnik sprawny, kupiony w salonie, zareje
strowany w kraju, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
DAEWOO NEXIA, 1997 r. bardzo mocno uszkodzony, -
3.200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10, 0602/68-90-83 
DAF 400,1993 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, koła bliź
niacze, maxi, blaszak, silnik Peugeot, pęknięta głowica, 
blacharka, stan b. dobry, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/84241-39, 0503/68-55-57 
DAIHATSU CHARADE G-30,1983/86 r., 993 ccm, diesel 
3 szt., 3- i 5-drzwiowe, 5-biegowe, do poprawek mecha- 
niczno-blacharskich • 2.000-4.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65
FIAT 125p, 1984 r. garażowany, brak silnika, - 370 zł. Wro
cław, tel. 0502/63-88-52
FIAT 126p SKŁADAK, 1984/92 r., 27 tys. km, 650 ccm, 
benzyna, biały, alternator, szeroka deska rozdz., weluro
wa tapicerka, lotnicze fotele, po remoncie silnika, RM, lek
ko uszkodzony przód, .na chodzie", - 800 zł. Wrocław, tel. 
0604/36-35-30
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, zielony, uszkodzony lewy tył,
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zadbany, do małych napraw, stan silnika idealny, -1.200 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-84-75 
FIAT 126p, 1989 r., 65 tys. km, 650 ccm, szary, lekko uszko
dzony tył, - 900 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, czerwony, uszkodzony 
lewy bok i dach, stan podzespołów dobry, przegląd do 
02.2002 r., tylko w całości, -1.400 zł. Kamieniec, gm. Ząb
kowice Śląskie, tel, 074/817-33-59, 0600/34-27-21 
FIAT 126p, 1993 r. kpi. dokumentacja, • 700 zł. Głubczy
ce, tel. 0502/31-85-55
FIAT 126p el, 1995/96 r., 44 tys. km, 650 ccm, zielony, 
uszkodzony lewy przód, nowe opony, alternator, zadbany, 
stan b. dobry, - 3.400 zł. Głogów, tel. 0608/5248-56 
FIAT 126p el, 1996 r., 86 tys; km, 650 ccm, niebieski, za
dbany, mocno rozbity przód, • 2.200 zł. Pępowo, woj. lesz
czyńskie, tel. 0607/5646-22
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TD wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, - 19.800 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/5346-55 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony, uszko
dzony przód, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2000 ccm, diesel, biały, uszkodz. 
przegub, blach, do remontu, ważny przegląd, przeszklony 
- 4.200 zł. Kowalów, gm. Wiązów, tel. 0605/62-69-98 
FIAT DUCATO, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 
maxi, wspomaganie, podwójnie podwyższony, hak, uszko-

wy, stan dobry, uszkodzony rozrusznik, - 1.500 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-90-09
CITROEN XANTIA, 1994 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, klimatyzacja, centralny 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, do lakierowania 2 
elementy, stan b. dobry, - 13.900 zł. Wrocław, tel. 
071/310-71-38, 0606/60-13-92 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 119 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, szy
berdach, nowe opony, uszkodzony prawy przód, -14.500 
zł lub zamienię. Bielawa, tel. 0603/22-5540 
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6, kolor grafitowy me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, oclony w całości, 
uszkodzona przednia szyba, - 8.900 zł. Legnica, tel. 
0603/3048-23
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm, benzyna po pożarze, 
zarejestrowany, .twardy dowód rejestracyjny, numery nad
wozia nabijane przez stację diagnostyczną (zaświadcze
nie), - 4.100 z łv do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
CITROEN XSARA, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, po wypadku, - 9.900 zł woj. zachodniopomorskie.., 
tel. 0601/41-50-63
CITROEN XSARA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm aluminiowe 
felgi, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony w kraju,

FIAT PUNTO, 1995 r., 106 tys. km, 1700 ccm, turbo D,
czamy metalic, uszkodzony, 2-drzwiowy, wspomaganie •
kier., immobilizer, uszkodzony tylny prawy błotnik, -15.800
zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-88
FIAT PUNTO, 1996 r., 1100 ccm, czamy metalic, 3-drzwio-
wy, lekko uszkodzony, sprawny, -11.800 zł. Krotoszyn, tel.
0602/87-63-67
FIAT PUNTO, 1998 r., 34 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zie
lony, uszkodzony prawy przód, maska, zderzak, błotnik, 
chłodnica, stan b. dobry, poduszka pow, • 10.500 zł. Wro
cław, tel. 0607/4649-90
FIAT RITMO, 1989 r. rozbity, - 600 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0606/81-92-63
FIAT SEICENTO, 2000 r., biały, po stłuczce( lewa lampa, 
wgnieciona maska), sprawny, • 12.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
FIAT SIENA, 1997 r., 55 tys. km, 1600 ccm, zielony, uszko
dzony przód, I właściciel, centralny zamek, wspomaganie, 
dzielona tylna kanapa, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/360-83-02
FIAT SIENA, 1998 r., 1400 ccm mocno uszkodzony prawy 
przód, - 6.200 zł: Dzierżoniów, tel. 074/832-00-21 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm całkowicie zniszczony, -
2.900 zł. Wrocław, tel. 0600/3449-06 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czamy, uszko
dzony przód, na białych tablicach, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-23, 090/39-96-60 
FIAT TIPO, 1989 r., 1600 ccm, niebieski metalic, uszko
dzony przód, - 3.500 zł. Gostyń, tel. 0603/97-31-96 
FIAT TIPO. 1990 r.. 90 tys. km, 1800 ccm, DOHC 16V, 
biały, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, uszk. wał korbowy, • 7.500 zł lub 
zamienię. Leszno, tel. 065/526-2543 
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, turbo E, srebrny metalic, 
alum. felgi, RM + 4 głośniki, 112 KM, el. otw. szyby, tylne 
uchylne, czerwona wykładzina, sportowy ukł. wydechowy, 
deska digital, ogrzew. tylnej szyby, dzielona tylna kanapa, 
polska dokumentacja, do lakierowania, niesprawna pom
pa paliwa, stan b. dobry, • 3.700 zł. Świdnica, teł. 
0607/55-96-35
FIAT UNO, 1988 r., 1301 ccm, ie, turbo, czamy, po remon
cie kapitalnym, uszkodzone nadwozie + b. dużo części
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tel. 0-604 625 217, 0-607 528 212

BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO 
- MECHANIKA - OP011897

(ciężarowe, osobowe, autobusy, dostawcze) ■
PRZEWOZY NA LAWECIE 
TRANSPORT CIĘŻAROWY

UNIWEX - AUTO 
KUPI ZDECYDOWANIE 
KAŻDEGO ROZBITEGO
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•  wypłata gotówki natychmiast •  
•  posiadamy swój transport •  

Wrocław 
tel. 071/342-62-64 

kom. 0-501 403 135
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TRANSPORT SAMOCHODÓW
1-2 sztuki, od 0,90 gr/km

I Wrocław, tel. 0-603 89 89 4 6 ,0 7 1/  363-15-34 1

Formalności celne
tyfr;.- '' ' OPOOS264

P O M O C  D R O G O W A
zamiennych, - 4.000 zi. Jelenia Góra, tel. 0602/81-08-96, 
0502/83-55-19
FIAT UNO, 1988 r, benzyna, biały, 5-biegowy, szyberdach, 
lekko uszkodzony lewy przód, - 3.500 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-86-67
FIAT UNO, 1992 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, sza
ry, 3-drzwiowy, 5-biegowy, II właścidel. uszkodzony lewy 
bok, kupiony w salonie, zarejestrowany, - 4.550 zł. Wro
daw. tel. 071/348-26-11, 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic,

PROSTOW ANIE RAM
sam. ciężarowych, terenowych 
naczep stalowych i aluminium. 

dokładny pomiar 
tel. 071/318-16-01, 0-602 59 55 43

................... ■■mi. OG982451

J.L. = AUTO FU LL =
IMPORT HANDEL 

BLACHARSTWO LAKIERNICTWO 
BYSTRZYCA DOLNA 1F, k. ŚWIDNICY 

TeL/fu (074) 851 63 67, (074) 851 63 87 
0605 53 60 91,0604 93 87 75 

w godz. 7.00 20.00
•  POSIADAMY DO SPRZEDAŻY SAMOCHODY 
UŻYWANE SPROWADZONE Z NIEMIEC,
OCLONE, Z PEŁNA DOKUMENTACJĄ 
OSOBOWE I DOSTAWCZE

•  SPROWADZIMY KAŻDY SAMOCHÓD 
OSOBOWY I DOSTAWCZY
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE 
ZGODNIE Z NOWYMI ZASADAMI IMPORTU g  
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH 5

9
•  PRZY ZAKUPIE W ROZLICZENIU MOŻE o  
BYĆ "STARY* SAMOCHÓD

•  ZAWSZE NA PLACU KILKANAŚCIE AUT 
DO NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU

SPRZEDAŻ ZA GOTÓWKĘ, RATY, LEASING 
FAKTURY VAT, BEZ OPŁATY SKARBOWEJ 

C E N Y  K O N K U R E N C Y J N E !

ny, jna chodzie*, koszt naprawy 900 zł, - 20.900 zł lub za
mienię. Kępno, tel. 062/781-20-87. 0503/12-49-69 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r.. 1800 ccm, 16V, srebrny, 
klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, relingi dachowe, ABS, 
2 poduszki powietrzne, alum. felgi, - 15.200 zł. Legnica, 
tel. 0603/30-48-23
FORD ESCORT KOMBI. 2000 r.. 1600 ccm, wtrysk 16V, 
ZETEC, srebrny metalic, homologacja na dężarowo-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, -19.900 
z ł , możliwa faktura VAT. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-34-78
FORD RESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy I prawy bok, jeżdżący, -
7.200 zł. Wtodaw, tel. 071/348-42-16 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 36 tys. km, 1100 ccm, biały,
4-drzwiowy, poduszka pow., centralny zamek, stan ideal
ny. cena - 2.900 DEM. Bolesławiec, tel. 0607/06-07-15 
FORD FIESTA, 1997 r., 1200 ccm, 16V, ciemnozielony 
metalic, wspomaganie, 3-drzwiowy. poduszka pow., RM, 
uszkodzony błotnik lewy, do sprowadzenia, - 16.000 zł. 
Oława. tel. 071/3134)0-56, 0601/55-41-77
FORD FIESTA, 1998 r., 43 tys. km, 1200 ccm, fioletowy,
5-drzwiowy, centralny zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki

W Y J A Z D Y  P O  T A N I E  A U T A  
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ZAŁATWIANIE fORMALNOŚCI CELNYCH 

P o lk o w ic e ,  te l. 076/845-35-67
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uszkodzony błotnik tylny lewy, drzwi, zderzak, podłoga i 
próg, techn. sprawny, - 3.500 zł. Legnica, tel. 
076/852-57-28, 0604/14-67-71 
FORD SIERRA, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
niebieski, uszkodzony przód i prawa strona, w całości lub 
na częśd: Wałbrzych, tel. 0501/10-96-22 
FORD SIERRA SEDAN LX, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, uszkodzony bok, stan silnika do
bry, zarejestrowany w kraju, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
FORD SIERRA SEDAN, 1989/96 r., 1800 ccm, benzyna, 
biały, 4-drzwiowy, poobijany, bez rdzy, szyberdach, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, zadbany, stan silnika b. dobry, 
kpi. dokumentacja, techn. sprawny, przegląd do 05.2002 r, 
• 5.600 zł lub zamienię na Poloneza do 2.600 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-04-67, 865-30-13 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, czerwony, alum. felgi, 
szyberdach, alarm, zadbany, .na chodzie*, uszkodzony z 
tyłu, - 3.200 zł. Nysa. tel. 0606/83-33-33 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm. wtrysk, CLX, 
mocno uszkodzony przód (prawa strona), poszerzony tył, 
demne szyby, relingi dachowe, szyberdach, zarejestrowa
ny, 2 silniki z dokumentacją gratis, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84* 071/348-26-11 
FORD TAURUS, 1988 r., 2500 ccm, benzyna, czarny, stan 
dobry, uszkodzona szyba przednia i prawy kierunkowskaz,
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5-drzwiowy, kupiony w salonie, mocno uszkodzony przód, 
faktura zakupu. - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT UNO VAN, 1998 r.. biały, uszkodzony przód. - 5.700 
zł. Wtodaw. tel. 071/348-42-16 
FIAT UNO VAN, 1999 r., ie po dachowaniu, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, książka serwisowa, homologacja na osobowo- 
ciężarowy, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 7.900 zł. 
Wrodaw. tel. 0601/77-61-54, 071/348-34-78 
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kolach, zareje
strowana w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wtodaw, tel. 
071/349-27-14
FORD ESCORT. 1984/85 r.a 120 tys. km. 1600 ccm. die
sel. srebrny, szyberdach, 5-biegowy, 3-drzwiowy, sprowa
dzony w całości, uszkodzony prawy przód, kpi. dokumen
tacja. - 3.600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
FORD ESCORT. 1985 r.. 1300 ccm. czerwony, uszkodzo
ne: lewy bok, podłoga, bagażnik, tylna oś, -4.000 zł. Wro
daw. tel. 071/348-30-20
FORD ESCORT, 1986 r., 1900 ccm, srebrny, spalony, peł
na dokumentacja. -1.450 zł lub zamienię na inny uszko
dzony albo sprzęt RTV. Wrocław, tel. 071/344-32-81, 
0609/53-39-39
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i sil
nik. - 3.800 zł. Wrodaw. teł. 0604/92-37-03

powietrzne, wspomaganie, RO, otarty prawy bok • 4.900 
DEM. Kłodzko, tel. 074/866-95-96, 0601/76-39-55 
FORD FIESTA ZETEC. 1998 r., 25 tys. km, 1250ccm. 16V, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, lekko uszkodzony przód, kupujący zwol
niony z  opłaty skarbowej, - 17.800 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. otw. szyby, centralny za
mek. el. reg. reflektory, RO, wspomaganie kier., lekko 
uszkodzony lewy próg i zderzak przedni. - 39.900 zł. Ja
wor. tel. 076/870-91-26
FORD KA, 1996 r., 54 tys. km, kolor śliwkowy, kupiony w 
salonie, poduszka pow., uszkodzona maska i wzmocnie
nie czołcwe. -14.500 zł. Jelenia Góra, teL 0601/79-49-58 
wieczorem
FORD MAYERICK. 1997 r., 78 tys. km, 2700 ccm. TDi. 
granatowy metalic, długi, 5-drzwiowy, poduszka powietrz
na, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm, el, reg. lusterka, 
szyberdach, centralny zamek + pilot, alum. felgi, lekko 
uszkodzony, 100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, - 44.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/592-03-79, 0601/88-28-89 
FORD ORION. 1990/91 r.. 1600 ccm, kolor wiśniowy, nowy 
model, mocno uszkodzony, zarejestrowany, - 3.900 zł. 
Wrodaw. teL 0501/23-01-19
FORD ORION, 1992 r.. 1400 ccm lekko uszkodzony przód, 
- 6.500 zł. Niemodlin, tei. 0604/34-08-28 
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, biały, uszk. przód 
prawy, jna chodzie*, - 2.600 zł. Wrodaw, tel. 0603/81-08-46

automatic, ABS, serwo, klimatyzacja, inst. gazowa, hak, •
4.800 zł. Wrocław, tel. 0604/35-87-80, 0608/65-67-39 
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, 
po wypadku, kpi. zniszczony, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-14, 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1989 r. przedłużony, podwyższony, zare
jestrowany w Polsce, 8 osób + 900 kg, ważny przegląd, 
spalony, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 - 
FORD TRANSIT, 1995 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, książka serwisowa, 2 poduszki pow., centralny 
zamek, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. i 
podgrzewane lusterka, częściowo spalony, techn. spraw
ny, .na chodzie*, -17.900 zł. Wschowa, tel. 065/540-28-99, 
0601/59-58-67
FORD TRANSIT, 1997 r. 114 tys. km, 2500 ccm. turbo D. 
biały, skrzyniowy, oplandekowany, skrzynia ład. o dł. 3.30 
m, alum. burty, ABS, wspomaganie, ASR, książka serwiso
wa, w kraju od tygodnia, lekko uszkodzony, .na chodzie*, 
techn. sprawny, - 33.000 zł (brutto) lub zamienię. Kępno, 
tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
FORD TRANSIT. 1997 r., 2500 ccm, diesel, biały, 9-oso
bowy, oszklony, wspomaganie, poduszka, lekko uszkodzo
ny prawy bok, 100 % sprawny, do sprow. • 10.500 DEM + 
do. Wrocław, tel. 071/338-30-81. 0502/96-72-72 
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r.. 12 tys. km, 2400 ccm, 
TDi. srebrny 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-

felgi, uszkodzone drzwi lewe i szyba przednia, stan b. do
bry, • 39.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0605/69-33-42 
j£EP  GRAND CHEROKEE LIMITED, 1996 r, 53 tys. km, 
5200 ccm, metalic, ABS, 2 x klimatyzacja, komputer pokła
dowy, silnik, szyby, lusterka, wspomaganie, poduszki pow., 
4x4, felgi aluminiowe, uszkodzony przód, koszt naprawy
10.000 zł, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 0601/67-06-90 
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. 065/529-71-78, 0603/84-64-66 
JELCZ 317 D, 1985 r., 11000 ccm ciągnik siodłowy, kabi
na z 1991 r., uszkodzony, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/55-66-73
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, I rej. 
i zakup w 2000 r., karta pojazdu, .twardy* dowód rejestr, •
6.900 zł. Wrodaw, tel. 0601/21-75-42, 071/348-26-11 w 
godz. 8-18
LANCIA LYBRA, 2000 r., 1600 ccm, 16V pełne wyposaże
nie, nawigacja satelitarna, - 10.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0600/89-30-91
MAGlRUS IVECO, 1989 r., 5700 ccm, diesel, niebieski, ład.
6.51, kontener, zatarty silnik, aktualny przegląd, stan do
bry, - 8.500 zł lub zamienię. Sława, tel. 0607/32-06-22 
MAZDA 626,1988 r., czerwony, inst. gazowa, elektr. do
datki, uszkodzony przegub, - 5.200 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 0609/41-78-15
MAZDA 626,1989 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio- 
wy, instalacja gazowa, alum. felgi, uszkodzony tył, spraw
ny, - 5.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
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 126 SE, 1983 r., 3800 ccm uszkodzony silnik,
na białych tablicach, 1500 DEM. Wrocław, tel.
0607/58-42-93
MERCEDES 126 SEC, 1987 r„ 180 tys. km, 5600 ccm, V8, 
czarno-szary, uszkodzony przód, maska, błotnik lewy, re
flektor, kierunkowskaz, zderzak przedni, chłodnica wody, 
bogate wyposażenie: skórzana tapicerka, klimatyzacja, 
ABS, ASR, poduszka pow., pełna elektryka, szyberdach, 
pneumatyczne fotele, -17.800 zł. Wrocław, tel. 352-764)1, 
352-70-81, 0605/43-95-39
MERCEDES 190, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, szy
berdach, spoilery, hak, uszkodzona membrana pompy pa
liwa, przyciemniane lampy, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11 
MERCEDES 190,1988 r., 120 tys. km, 2000 ccm, grana
towy, po wypadku, lekko uszkodzony przód, - 8.000 zł. 
Rawicz, tel. 0600/32-59-95
MERCEDES 200 D, 1978 r., 2000 ccm przegląd do
12.07.2001 r., uszkodzony silnik, - 1.500 zł. Lubań, tel. 
075/721-71-82
MERCEDES 200 123,1979/80 r., biały, mocno uszkodzo
ny lewy przód, silnik nie uszkodzony, zapłon w stacyjce,
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MERCEDES 320 E, 1997 r., 60 tys. km pełne wyposaże
nie, lekko uszkodzony - 32.000 DEM + do i transport. Wro
cław, tel. 071/311-51-95 po godz. 20, 0605/07-07-12 
MERCEDES 407 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, niebieski,
3-osobowy, kpi. dokumentacja, hak, mocno uszkodzony, 
zatrzymany dowód rejestracyjny, - 4.400 zł + VAT. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
MERCEDES VITO, 2000 r., 2200 ccm CDi, uszkodzony 
dach - 20.000 DEM + cło i transport. Głogów, tel. 
076/833-40-96
MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, pełne 
wyposażenie elektr., książka serwisowa, lekko uszkodzo-
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ny, - 25.000 zł. Michałowice k. Brzegu Opolskiego, tel. 
0600/66-28-22, 077/404-51-40 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 1600 ccm, granatowy 
metalic, lekko uszkodzony, • 23.000 zł. Michałowice k. Brze
gu Opolskiego, tel. 0600/66-28-22, 077/404-51-40 
MITSUBISHI CARISMA SEDAN. 1999 r., 23 tys. km, 1800 
ccm, GDI, zielony, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki powietrz
ne, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ku
piony w salonie, koszt naprawy ok. 2.500 zł (w tym częśd), 
- 34.000 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-39,0602/36-81-48 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D uszko
dzony przód, zarejestrowany, st. silnika dobry, - 4.400 zł. 
Wrocław, tel. 071//348-42-16 
MITSUBISHI GALANT GTI, 1989 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
16V, czerwony, sedan, uszkodzony przód, pełne wyposa
żenie el, • 3.900 zł. Opole, tel. 0604/59-30-11 
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 2000 ccm, granatowy, 
wszystkie el. dodatki, uszkodzony lewy przód, do wymiany

K U P I M Y  K A Ż D E  A U T O H B
FORD ESCORT, 1989/96 r., 80 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, biały, uszkodzony przód, zadbane wnętrze, - 3.500 zL 
Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/44-48-95 
FORD ESCORT. 1991 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. 
otw. szyby, bez wypadku, do sprowadzenia - 3.500 DEM + 
do. Wtodaw. tel. 0605/69-3342 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszko
dzony, po dachowaniu, centralny zamek, wspomaganie, 
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, .twardy” dowód reje
stracyjny, przegląd do 022002 r. - 4.900 zł. Wrodaw, tel. 
0601/70-17-36. 071/348-34-78 
FORD ESCORT. 1991/92 r., 1600 ccm, EH, kolor grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka. 
centr. zamek, obrotomierz, spoiler tylny, do sprowadzenia

FORD SCORPIO, 1988 r.. 140 tys. km. 2900 ccm, benzy
na, niebieski metalic, automatic, hak, garażowany, pełne 
wyposażenie el. z wyj. klimatyzacji, alum. felgi, lekko uszko
dzony, - 4.100 zł. Polanica Zdrój, tel. 0606/92-37-25 
FORD SCORPIO, 1989 r., diesel uszkodzony silnik, stan 
dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05, 
0502/55-96-64
FORD SCORPIO, 1992 r., 2500 ccm. diesel, kolor grafito
wy metalic, ABS, szyberdach, drewno, podłokietnik, zadba
ny, poobijany, twardy dowód, - 8.600 zł. Wrodaw, tel. 
071/372-65-23, 090/39-96-60 
FORD SCORPIO, 1993 r.. 2000 ccm. granatowy, klimaty
zacja, automatic, skóra, lekko uszkodzony przód, na cho
dzie. - 8.200 zł. Wrodaw, tel. 071/348-42-16 
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel, czarny, brak
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z Niemiec, lekko uszkodzony, -10.400 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
FORD ESCORT RS, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, fotele 
Recaro, uszkodzony (do poprawek technicznych), -11.500 
zl lub zamienię. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
FORD ESCORT KOMBI, 1992/96 r., 170 tys. km. 1600ccm, 
16V, wiśniowy, wspomaganie, centralny zamek, szyber
dach, radioodtwarzacz, do lakierowania, - 9.400 zł. Kęp
no, tel. 062/781-24-68 do godz. 18,0607/19-9643 
FORD ESCORT, 1995 r.. 1800 ccm. diesel el. otw. szyby, 
wspomaganie, centralny zamek, poduszka powietrzna, 
uszkodzony przód, kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej, 
-16.300 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r., 1300 ccm Bolero, po

przedniego zderzaka, jna chodzie', - 2.400 zł. Głuchołazy, 
tel. 077/439-11-97
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, biały, zde
kompletowany, na kołach, pełna dokumentacja, - 900 zł. 
Wrodaw. tel. 0601/71-69-78
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna zniszczony 
silnik, zaniedbany, insi gazowa, kompletna dokumentacja, 
-1.700 zl. Świdnica, tel. 074/858-99^7,0606/12-99-22 
FORD SIERRA, 1985 r., 1800 ccm, bordowy, inst gazo
wa, silnik do remontu, 3-drzwiowy, zarejestrowany, ważny 
przegląd, -1.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-05-16 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, bla
charka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubeł
kowe, 3-drzwiowy, zarejestrowany, j ia  chodzie*, spoiler, 
sportowa kierownica, obrotomierz. - 2.200 zl. Wrocław, tel. 
0601/21-75-42. 071/348-26-11

mocnym 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, 0601/5346-55 
FORD ESCORT PICK-UP, 1996 r., 43 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, biały, 2-osobowy, poduszka pow., uszkodzony lek
ko przód, do sprowadzenia z Niemiec, odbiór przy granicy 
• 5.300 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r., 140 tys. km. 1800 ccm. 
TDi, kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie oprócz kli
matyzacji, uszkodzony tył - 6.900 DEM + do i transport 
Góra. tel. 065/543-49-60. 0503/02-18-14 
FORD ESCORT KOMBI. 1996/97 r., 115 tys. km, 1800 ccm. 
TDi, granatowy, 90 KM, centralny zamek, 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie, lekko uszkodzony, techn. spraw-

FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony,
3-drzwiowy, uszkodzony silnik, - 2.200 zł. Wrodaw, tel. 
071/348-42-16
FORD SIERRA, 1987 r., 2288 ccm, (2.3) diesel, niebieski, 
całkowicie zniszczony, po spaleniu, kpi. dokumentacja, -
2.000 zł. Opde, tel. 0603/41-08-29 
FORD SIERRA, 1987/88 r., 1954 ccm szyberdach. ABS. 
RO + 6 głośników, centralny zamek, alarm, do drobnych 
poprawek, - 4.000 zł. Wrodaw. tel. 0606/97-28-73 
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, srebrny meta
lic, uszkodzona lewa strona, lampa, błotnik, nadkole lek
ko, szyba przednia, drzwi kierowcy, centralny zamek, szy
berdach, wspomaganie. - 5.000 zł. Bierkowice, gm. Kłodz
ko. tel. 074/867-74-98
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm. benzyna, czerwony, 
uszkodzony przód, silnik cały, zarejestrowany - 3.300 zł. 
Wrodaw, tel. 0602/12-51-35
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r.,' 180 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, insL gazowa, po wypadku,

ęja, cena nowego w salonie ok. 90.000 zł, - 28.500 zł. Wro
daw, tel. 0601/70-76-45, 071/348-26-11 w godz. 8-18 
FORD TRANSIT. 2001 r., 2400 ccm, turbo D 90 KM. el. 
otw. szyby, podwyższony, przedłużony, uszkodzna przed
nia część dachu, - 39.000 zł + VAT. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
GMC SONOMA PICK-UP, 1997 r., 4300 ccm, niebieski, 
bogate wyposażenie, uszkodzone drzwi • 8.900 DEM. Le
gnica, tel. 0603/30-48-23
HONDA ACCORD, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył 
i dach, silnik .na chodzie*, alum. felgi, bogate wyposaże
nie, sprowadzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumen
tacja, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
HONDA ACCORD, 1991/92 r., 2000 ccm, 16V, wtrysk, ko
lor grafitowy, uszkodzony przód i lekko tył, sprawny, spro
wadzony w całośd, zarejestrowany, aktualny przegląd, el. 
otw. szyby (4), el. reg. lusterka, reflektory, welur, centralny 
zamek, wspomaganie, el. reguł, fotele, kpi. dokumentacja, 
- 6.300 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
HONDA ACCORD, 1996 ;., 79 tys. km, 2000 ccm, wiśnio
wy metalic, 130 PS. do sprowadzenia z Niemiec, uszko
dzony, pełne wyposażenie oprócz skóry, cena -10.500 
DEM. Chojnów, tel. 076/818-71 -35, 0604/24-54-22 
HONDA CIYIC, 1989 r., 1500 ccm, wtrysk, wrzosowy me
talic, uszkodzony przód, pełna dokumentacja, - 3.800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
HONDA CONCERTO. 1995 r. 96 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
srebrny metalic, mocno uszkodzony przód i lekko tył, spro
wadzony w całośd, w Polsce 3 lata, ABS, welurowa tapi
cerka, wspomaganie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, 
centralny zamek, udokumentowane pochodzenie, zareje
strowany, - 5.800 zł , do uzgod.. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11 
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm b. mocno rozbity, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r., 1500 ccm, niebieski 
metafic, uszkodzony prawy przód, • 4.200 zł. Gostyń, woj. 
leszczyńskie, tel. 0603/97-31 -96 
HYUNDAI SONATA, 1996 r, 2000 ccm. 16V, srebrny me
talic, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie, nowy model, 
uszkodzone drzwi, -13.900 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-38 
IVEC0 190-330,1986 r. dągnik siodłowy, uszkodzona ka
bina, wszystkie podzespoły sprawne, nowe opony, - 8.000 
zł. Wołów, woj. wrodawskie, tel. 071/389-01-75 wieczorem, 
0601/65-40-68
IYECO 35-8,1996 r., 2500 ccm, diesel, fioletowy, nowy 
typ, długi, niski, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, lekko uszkodzony przód + części, • 23.000 zł. Lesz
no, tel. 0609/45-99-56
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 r., 80 tys. km. 5200 ccm, 
benzyna, zielony, skórzana tapicerka, poduszka pow., ABS, 
el. otw. szyby, klimatyzacja, tempomat, zielone szyby, alum.
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zarejestrowany w kraju, .twardy* dowód rejestracyjny, • 
1.550 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 0601/77-61-54 
MERCEDES 200,1980 r., diesel doszczętnie zniszczony, 
kompletna polska dokumentacja, - 1.400 zł. środa Śląska, 
woj. wrodawskie, tel. 0605/35-71-31 
MERCEDES 200 123,1981 r., diesel, biały, blacharka do 
remontu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, 
.na chodzie*, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
MERCEDES 200, 1995 r., 24 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebrny, uszkodzony narożnik tylny prawy, 5-biegowy, el. 
otw. szyby, szyberdach, katalizator, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 
poduszka pow., sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 0607/30-89-11 
MERCEDES 207,1978 r. skorodowany, - 3.600 zł. Trzeb
nica. tel. 071/387-08-10, 0602/68-90-83 
MERCEDES 207,1980 r., 2400 ccm, diesel długi, wysoki, 
uszkodzony silnik, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23, 
090/39-96-60
MERCEDES 210,1997 r., 79 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
srebrny, wersja Avangarde, centralny zamek, klimatyzacja, 
nawigacja, lampy ksenonowe, poduszki powietrzne całe, 
lekko uszkodzona prawa strona, serwo, na zachodnich ta
blicach - 19.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
MERCEDES 230 123,1979 r., 2300 ccm, benzyna, grana
towy, hak, wspomaganie kier., uszk. prawa strona, 2-drzwio
wy, szyberdach do wymiany, .na chodzie*, ubezpieczony, 
zarejestrowany, 'twardy* dowód, do remontu lub na czę
ści, - 1.400 zł. Świebodzice, tel. 0600/34-17-31 
MERCEDES 230123 W, 1984 r., 2300 ccm, E, biały, uszko
dzona uszczelka pod głowicą, silnik nowego typu, instala
cja gazowa, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
MERCEDES 230 E-KLASSE AVANGARDE, 1998 r., 2300 
ccm, benzyna, srebrny metalic, przerysowana prawa stro
na, automatic - 20.000 DEM + cło. Karpacz, tel. 
075/76V81 -47
MERCEDES 240 123 D, 1977 r., 2400 ccm po wypadku, 
zarejestrowany, • 1.500 zł. Rębiszów, woj. jeleniogórskie, 
gm. Mirsk, tel. 0603/25-03-28 
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
MERCEDES 300 126,1985 r., 270 tys. km. 3000 ccm, zło- 
to-srebrny, skóra, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, uszko
dzony błotnik tylny, -12.500 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
MERCEDES 300 124 KOMBI, 1986 r., 270 tys. km, 3000 
ccm, benzyna, zielony metalic, automatic, szeroka listwa, 
ABS, ESO, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
szyberdach, relingi, centralny zamek, alarm, alum. felgi, 
nowe opony, uszkodzony przód, - 11.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-97-97
MERCEDES 300 CE 124, COUPE, 1990 r., 3000 ccm, 24 
V, jasnobrązowy metalic, uszkodzony przód, techn. spraw
ny, zarejestrowany w kraju, skóra, klimatyzacja, alum. felgi 
16", el. reg. fotele, el. otw. szyby, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/34-51-25

błotnik, maska, ścianka przednia i reflektor, - 5.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-62-92 po godz. 19 ’
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, sele
dynowy metalic, wspomaganie kier., pełne wyposażenie 
elektr., szyberdach, uszkodzony lewy błotnik i lampa, .na 
chodzie*, - 6.400 zł. Gostyń, tel. 0605/72-56-22’ 
MITSUBISHI LANCER, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, uszkodzony sil
nik, • 5.800 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0604/10-79-48 
NISSAN 200 SX, 1989 r., 1800 ccm, turbo E, srebrny me
talic, mocno rozbity, kpi. dokumentacja, I właściciel, zare
jestrowany, - 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/722-65-10, 
0602/87-22-35
NISSAN BLUEBIRD, 1983 r., 2000 ccm, diesel, brązowy 
metalic, blacharka do małych poprawek, stan tećhn. do
bry, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/350-03-87 
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. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 114 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, 113 PS, do sprowadzenia z Niemiec, uszkodzo
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, cena • 6.500 DEM. 
Chojnów, tel. 076/818-71-35, 0604/24-54-22 
NISSAN TERRANO II, 1997 r., 37 tys. km, 2700 ccm, TDI, 
biały, 4x4, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., ABS, 
krótki, bez wypadku - 15.000 DEM + cło i transport. Gło
gów, tel. 076/833-40-96
OPEL AGILLA, 2000 r., 1 tys! km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, halogeny, alum. felgi, lekko uszkodzony 
przód, .na chodzie*, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 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, - 2.100 z ł , do uzgod
nienia. Wrocław, tel.. 071/348-34-78, 0601/77-61-54 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/97 r., 1700 ccm, diesel, biały, 
po wypadku, mocno uszkodzony, stan silnika dobry, zare
jestrowany w kraju, • 5.800 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51 -35 
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 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 KOMBI. 1995 r., 97 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna, biały, 2 poduszki powietrzne, uszkodzona lampa •
4.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-49-60, 
0503/02-18-14
OPEL ASTRA CLASSIC, 1995 r., benzyna mocno uszko
dzony, po dachowaniu, - 7.800 zł.v Wrocław, tel. 
071/372-87-60
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, niebieski meta
lic, TDi, centralny zamek, wspomaganie, poduszka pow., 
relingi dachowe, do malowania 4 elementy, - 23.000 żł lub 
zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 -

tel. 071/351-63-22 ,0 -601 70  23 73 
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BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KABINA LAKIERNICZA, RAMA, WYSOKA JAKOŚĆ, GWARANCJA NA WYKONANĄUSŁUGĘ
B A R D Z O  A T R A K C Y JN E  C E N Y  - ZADZWOŃ l SPRAWO*

te l. 071/398-82-53,0503 972 051 OP010138

K u p l e  k o i c i e  o i i l o  p o  s p o d k u  |
I ^ L u b i M e l .  0-601 881 192, 0-607 102 501 |

AUTORZECZOZNAWCA ?
•  w ycen y  - U rzę d y  ce lne , ska rb ow e  5
•  koszto rysy, nap raw y A uda te x  o
•  roszczenia w obec firm ubezpieczeniowych 
tel. 0-601 55 47 55, fax 071/364-50-84

OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, zie
lony metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny za
mek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, relingi dachowe, 
roleta, lakierowane zderzaki i lusterka, uszkodzony przód, 
techn. sprawny, sprowadzony z Niemiec, oclony, • 16.500 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-15-57, 0603/46-43-81 
OPEL ASTRA, 1996 r., 40 tys. km, 2000 ccm, złoty, do 
sprowadzenia z Niemiec - 5.500 DEM. Wrocław, tel. 
0607/54-34-07
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 16V, czarny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadze
nia z Niemiec, lekko uszkodzona lewa strona - 7.600 DEM. 
Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., diesel uszkodzone lewe 
drzwi, - 20.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35,0604/14-74-57 
OPELASTRA i, 1997 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna; 
biały, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, poduszka 
pow., el. otw. S2yby, uszkodzony błotnik przedni lewy, do 
sprowadzenia, - 17.500 zł. Oława, tel. 071/313-00-56, 
0601/5541-77
OPELASTRA 11,-1998/99 r., 53 tys. km, 1800 ccm, 16 V, 
srebrny metalic, lekko uszkodzony błotnik i zderzak, ABS, 
system TC, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, fotele, klimaty
zacja, centralny zamek, serwo, alum. felgi, 4 poduszki po
wietrzne, techn. sprawny, do sprowadzenia (na gotowo), - 
35.500 zł. Lubań, tel. 075/646-47-15, 0606/11-35-80 
OPEL ASTRA CLASSIC. 1399 r., 18 tys. km, 1600 ccm,

czerwony, kupiony w salonie, ABS, centralny zamek, wspo
maganie, 2 poduszki powietrzne; lekko uszkodzona stro
na lewa, • 20.800 zł. Gostyń, tel. 0605/72-56-22 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r, 58 tys. km. bordowy, 
uszkodzony, po dachowaniu, (koszt naprawy ok. 6 000 zł),
- 12.000 zł- Radom. teł. 0503/82-29-92 
OPELASTRA II KOMBI,.1999 r., 41 tys. km, 1600 ccm, 
biały, el. reg. reflektory, roleta, siatka, relingi, ABS, 4 po
duszki powietrzne, RO + 8 głośników, reg. w kierownicy, 
centralny zamek, alarm na pilota, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 26.500 zł lub po naprawie • 32.500 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-59-43, 0501/58-12-14
OPEL ASTRA, 2000 r., 1 tys. km, 1700 ccm, czarny, TDI, 
klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, pełne wyposa
żenie elektryczne, brak zderzaka, uszkodzony błotnik, do 
sprowadzenia + cło + transport, - 25.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-10-88
OPELASTRA CLASSIC KOMBI, 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 CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czeiwony, całkowicie 
zniszczony po wypadku, silnik cały, - 5.100 zł. Milicz, tel. 
0605/60-33-12
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, 12V, czarny metalic, 
3-drzwiowy, uszkodzony mocno lewy przód, oclony, z peł
ną dokumentacją, - 11.200 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
OPEL CORSA B, 1994 r., 80 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
biały, do sprowadzenia z Niemiec, lekko uszkodzony, - 
12.000 zł. Wrocław, tel. 339-22-90, 0502/25-80-49 
OPEL CORSA, 1998 r., 50 tys. km, 1000 ccm, niebieski, 
do sprowadzenia z Niemiec • 5.500 DEM. Wrocław, tel. 
0607/54-34-07
OPEL CORSA, 1998/99 r., 41 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, hak, wspomaganie, uszkodzo
ny prawy przód i silnik, - 14.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0603/23-45-49 
OPEL KADETT KOMBI, 1300 ccm, benzyna kupiony z urzę
du celnego, rok produkcji do ustalenia, pełna dokumenta
cja, do nadania nr nadwozia, - 2.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-36 ?
OPEL KADETT KOMBI. 1981 r., 1300 ccm. benzyna, nie
bieski, 5-drzwiowy, po remoncie, nowe opony, alum. felgi, 
przegląd do 06.2002 r., zadbany, do wymiany tylny amor
tyzator, - 2.600 zł. Głuszyca, tel. 0501/21-51-45 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, OHC, brązowy, 
5-drzwiowy, dużo nowych części, uszkodzony, koszt remon
tu 1.300 zł, pełna dokumentacja, zarejestrowany, -1.250 
zł. Brzeg, tel. 077/416-59-43, 0501/58-12-14 ,
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1200 ccm doszczętnie 
zniszczony, zarejestrowany, twardy dowód, -1.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/55-23-65
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel mocno uszko
dzony + części, - 3.700 zł. Kluczborik, tel. 077/413-25-06 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm całkowicie zniszczony,
- 2.800 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, czer
wony, po dachowaniu, kpi. dokumentacja, .twardy* dowód 
rejestracyjny, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 
071/348-26-11
OPEL KADETT GSi, 1986/95 r., 1800 ccm, niebieski me
talic, 2-drzwiowy, szyberdach, sportowe zawieszenie, lot
ka, aluminiowe felgi, deska digital, alarm, 5-biegowy, .nie 
pali' na 2 cylindry, stan dobry, - 4.500 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, Poloneza Caro. Kłodzko, tel. 0608/13-92-59 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 195 tys. km, 2000 ccm, OHC, 
czerwony, szyberdach, alum. felgi, deska digital, uszkodzo
ny, - 3.600 zł. Dębno, tel. 0609/64-08-91 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, diesel b. moc
no uszkodzony, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm lekko rozbity, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/92-37-03
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm 5-drzwiowy, b. mocno 
rozbity, kpi. dokumentacja, - 3.600 zł. Świdnica, tel. 
074/858-99-67, 0606/12-99-22 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1300 ccm, benzyna lekko 
uszkodzony prawy narożnik, sprawny, stan techn. b. do
bry, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23, 090/39-96-60 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r, 1600 ccm po pożarze, 
.twardy" dowód rejestracyjny, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
OPEL MONTEREY, 1992/93 r., 3100 ccm, TDi, zielony 
metalic, długi, 5-drzwiowy, do lakierowania bok i maska, 
.na chodzie*, w ciągłej eksploatacji, I właściciel, zarejestro
wany, - 26.500 zł. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0606/99-56-29

OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych po
prawek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, - 5.900 zł. 
Wrocław, tel.-0607/20-79-37
OPEL OMEGA, 1988/89 r, 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, do drobnych poprawek blacharskich 
tylny błotnik i drzwi, automatic, ABS, wspomaganie, kom
puter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, spro
wadzony w całości, zadbane wnętrze, sprawny technicz
nie, zarejestrowany, • 6.400 Zł. Wrocław, tel. 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, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/21-75-42, 071/348-34-78 
OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, 
turbodiesel intercooler, , centralny zamek, el. lusterka, 
wspomaganie, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, 
zadbane wnętrze, hak, relingi, stuki w silniku, • 7.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, ABS, wspomaganie, wszystkie el. 
dodatki, klimatyzacja, relingi dachowe, centralny zamek, 
alarm, automatic, welurowa tapicerka, hak, komputer, za
dbany, techn. sprawny, kpi. dokumentacja, uszkodzony 
przód, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny me
talic, alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny przegląd, 
po dachowaniu, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16

OPEL OMEGA KOMBI, 1992/93 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 
bordowy metalic, CD, automatic, bogata wersja, inst. ga
zowa, alum. felgi, w kraju od pół roku, gaz w miejscu koła 
zapasowego, lekko uszkodzony przód, • 11.500 zł., tel. 
0502/61-01-60, 0602/81-73-73 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, niebieski, uszkodzo
na przednia prawa strona, koszt naprawy ok. 3.000 zł, alum. 
felgi, szyberdach, welurowa tapicerka, radio, • 18.000 zł. 
Bolesławiec, tei. 0603/51-97-06, 0604/97-06-97 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 167 tys. km, 3000 ccm, MV6, 
srebrny metalic, klimatrońic, 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 REKORD KOMBI, 1984 r., 2000 ccm, benzyna cał
kowicie zniszczony, po spaleniu, kpi. dokumentacja, waż
ny przegląd, - 650 zł. Opole, tel. 0603/41-08-29 
OPEL SENATOR, 1988 r., 3000 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, uszkodzony przód z lewej strony, - 4.500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/23-21-88 
O  OPEL VECTRA GT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, 

kolor grafitowy metalic, alum. felgi, uszkodzo
ny silnik, • 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/387-80-57, 
0501/34-49-63 02026601

OPEL VECTRA, 1991/97 r., 130 tys. km, 1600 ccm, błękit
ny metalic, po wypadku, kompl. dokumentacja, zarejestro
wany, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0603/41-85-89 
OPEL VECTRA, 1995 r., 140 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
zielony metalic, wspomaganie, centralny zamek + pilot, 
szyberdach, el. otw. szyby, RM + 6 głośników, immobilizer, 
welurowa tapicerka, uszkodz. turbina - 18.500 zł. Namy
słów, tel. 0602/81-31-01
OPEL VECTRA, 1997 r., 1600 ccm, '16V uszkodzony, do

malowania, - 21.000 zł + cło. Bolesławiec, tel. 
0600/89-30-91
OPEL YECTRA 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. ręg. lusterka, reflekto
ry, welur, spoilery, roleta, RO, halogeny, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, - 27.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45; 071/348-34-78 
OPEL VECTRAII, 1999 r., 30 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
16V, srebrny metalic, sedan, kpi. dokumentacja, uszkodzo
ny lewy próg i bok, koszt naparwy 8.000 zł, ABS, kompu
ter, ciemne szyby, 4 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, welurowa tapicerka, pod
łokietniki, RM, centralny zamek + piot. Pieńsk, tel. 
075/771-88-67
PEUGEOT 206,1999 r., 60 tys. km, 1900ccm, diesel, bia
ły, 2-drzwiowy, poobijany, techn. sprawny, do sprowadze
nia z Francji - 21.000 FRF + cło i transport. Wałbrzych, tel. 
0604/79-13-22, 0604/77-39-30 
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 - 12.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-34-78
PEUGEOT 309,1993 r., 1900 ccm mocno rozbity, - 4.300
zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06
PEUGEOT 405,1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
grafitowy, inst. gazowa, lekko uszkodzony bok, stan techn.
dobry, - 5.400 zł. Wrocław, tel. 071/341-85-60,
0608/78-84-66
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel, biały, moc
no uszkodzony przód, zarejestrowany w kraju, - 3.700 zł. 
Wrocław, tel. 0602/12-51 -35
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik i skrzynia biegów nie uszko
dzone, zarejestrowany, - 3.500 zł. Wrocław, tei.. 
0601/77-61-54
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary meta
lic, alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, 
szyberdach, 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 cem, wtrysk, ko- 
lof 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 z ł , do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm b. mocno rozbity, • 3.800 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
PEUGEOT 405,1993 r., 127 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, aluminiowe felgi, centralny zamek, regulowana kie
rownica, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, lekko uszko
dzona maska, - 11.900 zł. Wrocław, tel. 0501/80-90-50 
PEUGEOT 405 GL, 1994 r., 82 tys. km, 1400 ccm, szary 
metalic, kupiony w salonie, uszkodz. silnik • 10.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/94-51-05, 0605/73-60-43 
PEUGEOT 405 GL, 1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, I właściciel, opony zimowe, podgrzewane 
lusterka, reg. kierownica, kupiony w salonie, lekko wgnie
cione drzwi od strony kierowcy, - 9.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-45-55, 0604/26-89-73 
PEUGEOT 405 GL, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, lekko 
uszkodzony prawy przód, geometria prawidłowa, silnik 
sprawny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, książ
ka serwisowa, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 7.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/348-26-1t 
PEUGEOT 406,1997 r., 38 tys. km, 1800 ccm, 16V, gra
natowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
szyberdach, uszkodzony przód, kpi. dokumentacja, -18.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/33-73-96 
PEUGEOT 505,1983 r., 2300 ccm, turbo D, niebieski, cen
tralny zamek, el. otw. szyby i szyberdach, wspom. kierow
nicy, hak, uszkodzony silnik (obrócona panewka w korbo- 
wodzie), zarejestrowany, • 1.700 zł. Wałbrzych, tel. 
0606/31-07-43
PEUGEOT 806 VAN, 1995 r., 2000 ccm, benzyna 6-oso- 
bowy, poduszka pow., szyberdach, el. otw. szyby, wspo
maganie, centralny zamek, alarm, uszkodzony lakier - 6.900 
DEM + cło i transport. Wrocław, tel. 0604/77-39-30, 
0604/79-13-22
PEUGEOT 806 VAN, 1998 r.. 39 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, wspo
maganie kier., centralny zamek+pilot, immobilizer, wszyst
kie el. dodatki, RM sterowany w kierownicy, książka serwi
sowa, techn. sprawny, • 33.500 zł. Syców, tel. 
0601/79-75-12, 062/785-29-14 
PEUGEOT J5 ,1988 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, sza
ry, po wypadku, zniszczona kabina i skrzynia ładunkowa, 
silnik i skrzynia biegów w bardzo dobrym stanie, - 2.900 zł. 
Małuszyń, gm. Trzebnica, tel. 071/312-06-51, 
0601/87-43-67
POLONEZ, 1991 r., 1500 ccm, biały, uszkodzony 4 bieg, 
stan dobry, - 800 zł. Bolków, tel. 075/741-30-19, 
0607/06-08-37
POLONEZ CARO SKŁADAK, 1989 r., 1998 ccm, DOHc. 
160 KM przerobiony, wałki Abarth, MPI Bosch Motronic, 
wspomaganie, silnik, skrzynia, most, hamulce i el. zawie
szenia z Fiata Argenta, rozbity prawy przód, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/88-16-97
POLONEZ CARO, 1992 r.. 96 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wiśniowy, stan dobry, 5-biegowy, inst. gazowa, uszko
dzone drzwi przednie prawe (do wymiany), do drobnych 
napraw blacharskich, - 2.200 zł. Kowary, tel. 075/761-44-89, 
0608/48-85-78
POLONEZ CARO, 1994 r. kpi. zniszczony, kpi. dokumen
tacja. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
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 (do uzgodnienia). Nie
dźwiedź, gm. Ziębice, tel. 0606/63-11-28 po godz. 17 
POLONEZ CARO. 1995/96 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 16V 
spalony przód, zarejestrowany, do odbudowy, - 2.100 zł., 
tel. 0602/82-54-37

POLONEZ TRUCK, 1998 r., 85 tys. km, 1598 ccm, bordo
wy, uszkodzony lewy przód, zabudowana skrzynia ład, -
4.500 zł. Bielany Wrocł., tel. 071/311-05-91 
POLONEZ TRUCK. 1998/99 r.. 1600 ccm. wtrysk LB moc
no uszkodzony, zdekompletowany, zarejestrowany, .twar
dy" dowód rejestracyjny, długość 2.5 m, 2-osobowy, - 2.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 0601/78-82-84
O  POLONEZ TRUCK, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 

benzyna, zielony, przedłużony, 5-osobowy, alu
miniowe burty, wspomaganie, uszkodzona lewa 
część przodu i bok, faktura VAT, - 6.300 zł. Wro
cław, tel. 0602/66-67-96 02026181

PONTIAC FIREBIRD. 1991 r., 3100 ccm po wypadku, -
6.500 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06
RENAULT 11,1987 r, 1600 ccm, diesel doszczętnie znisz
czony, polska dokumentacja, ważny przegląd i opłaty OC,
- 1.800 zł. Wrocław, tel. 0504/93-81-30
RENAULT 18 KOMBI, 1985 r., 2200 ccm; benzyna, biały, 
uszkodzony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, centr. zamek,
- 1.300 zł. Świdnica, tel. 074/851-33-06
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1721 ccm, zielony me
talic, 4-drzwiowy, przód nowego typu, zderzaki w kolorze 
nadwozia, zielone szyby, centralny zamek z pilotem, I wła
ściciel w kraju, kpi. dokumentacja, uszkodzony przód, • 
6.000 zł. Zielona Góra, tel. 0608/75-31-02 
RENAULT 19 GTS, 1992 r., 1700 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, twardy dowód, spro
wadzony w całości, w kraju od 10 miesięcy, uszk., prze
gląd, (koszt naprawy 2.500 zł), - 5.500 zł. Głogów, tel. 
076/833-44-28, 0502/04-86-43 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 120 tys. km, 1400 Ccm, 
szary metalic, kupiony w salonie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, centralny zamek, uszkodzo
ny przód, - 4.700 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
RENAULT 21,1986 r., 2100 ccm, turbo D, srebrny meta
lic, uszkodzony tylny błotnik, zbita lampa, .na chodzie", el. 
otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier, - 
2.600 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
RENAULT 21, 1990 r. spalony tył, - 2.700 zł., teł. 
0607/41-75-06, 0603/46-80-33 
RENAULT 21,1991 r., 160 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
wtrysk, ciemnozielony metalic, elektryka, wspomaganie 
kier., centralny zamek, welurowa tapicerka, sprowadzony 
w całości, uszkodzony tył, .na chodzie", zarejestrowany, - 
5.700 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
RENAULT 4,1971 r., 845 ccm uszkodzony, w całości lub 
na części, zarejestrowany, • 600 zł. Wrocław, tel. 
071/351-87-55
RENAULT CLIO, 1997/98 r., 1100 ccm, wtrysk, perłowowi- 
śniowy, 5-drzwiowy, uszkodzony, zarejestrowany, -12.300 
Zł. Konin, tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
RENAULT ESPACE, 1988 r., 2200 ccm b. mocno rozbity, - 
4.300 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
RENAULT ESPACE, 1993 r., 160 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, uszkodzony przód, .na chodzie"

+ części, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 16.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0604/48-85-65 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 82 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, welurowa tapicerka, klimatyzacja, pełne 
wyposażenie elektryczne, zbita lampa, do sprowadzenia - 
10.000 zł + cło (5.500 zł). Wałbrzych, tel. 0609/26-31-23 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 160 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czarny metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, ABS, poduszka powietrzna, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, halogeny, obrotomierz, kpi. dokumentacja, do 
malowania, • 18.900 zł. Żary, tel. 068/374-67-47, 
0604/86-76-61
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r, 40 tys. km. 1600 ccm, 
16V, beżowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, lek
ko uszkodzony (blacharka), - 32.000 zł. Góra, tel. 
0603/07-75-24
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998/99 r, 1800 ccm, 16V, 
fioletowy, w kraju od 2 dni, pełne wyposażenie elektr., kii- 
matronic, RM, roleta do małych napraw, • 31.000 zł. Choj
nów, tel. 0606/78-08-04
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 LAGUNA, 2000 r., 6 tys. km. 1900 ccm, DTi, 
błękitny metalic, el. otw. szyby, c. zamek + pilot, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, ABS, klimatrońic, uszkodzony 
przód, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 39.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
RENAULT MEGANE SCENIC RT, 1997 r„ 72 tys. km, 2000 
ccm, wtrysk, kolor groszkowy metalic, ABS, wspomaganie, 
wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, immobilizer, lekko 
uszkodzony przód -13.000 DEM + cło i transport. Dzierżor 
niów, tel. 074/831-27-47, 0604/21-41-62 
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 MEGANE SCENIC, 1999 r., 60 tys. km, 1900 
ccm, TDi, srebrny metalic, lekko uszkodzony dach, pełne 
wyposażenie - 14.000 DEM lub na gotowo - 39.000 zł. 
Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-11, 0607/53-60-44

RENAULT MEGANE II COUPE. 1999/00 r., 50 tys. km, 
1900 ccm, TDi, niebieski metalic, lekko uszkodzony przwy 
przód, części gratis (maska, reflektory, zdeizak), 4 poduszki 
pow., el. otw. szyby (4), alum. felgi, spoiler, przyciemniane 
lampy, centralny zamek, ABS, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, białe zegary, kpi. dokumentacja, - 29.900 zł. Wro
cław, tel. 071/348-26-11, 0601/70-76-45 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, srebr
ny, po dachowaniu, kpi. dokumentacja, • 5.900 zł. Wro
cław, tel. 0605/93-06-69
RENAULT SAFRANE BACCARA, 1994 r., 3000 ccm, V6 
kpi. dokumentacja, pełna opcja, automatic, przetarty błot
nik, zarejestrowany, .na chodzie", twardy dowód, pilnie, - 
16.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0608/67-29-31 
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 90 tys. km, 2200 ccm, TDi, 
granatowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 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 SAVIEM, 1980/81 r. stan dobry, rama pod za
budowę, uszkodzony silnik do remontu, faktura VAT, - 8.500 
zł. Konin, tel. 063/279-01-15, 0603/19-0M0 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2500 ccm, diesel maxi, po 
pożarze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta 
pojazdu, .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, - 21.500 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
RENAULT TWINGO, 1999 r., 15 tys. km, 1200 ccm. żółty, 
wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, lekko uszkodzony, sprawny, - 14.800 zł. Kroto
szyn, tel. 0602/87-63-67
ROVER 213,1990 r.. 180 tys. km, 1300 ccm, granatowy 
metalic, uszkodzony przód, sprawny technicznie, zareje
strowany, elektr. otw. szyby, centralny zamek, skóra, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0502/37-73-75 
ROVER 620,1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, SDi, bordowy 
metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, centralny za
mek, elektryka, wspomaganie, lekko uszkodzony narożnik 
z przodu i z tyłu, .na chodzie", kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, - 26.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17, 0601/53-46-55
SEAT CORDOBA GT, 1999 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby i szy

berdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi, kubeł
kowe fotele, białe zegary, 110 KM, halogeny, komputer, 
lekko uszkodzony bok, - 32.800 zł lub zamienię. Kępno, 
tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel całkowicie znisz
czony, - 2.000 zł. Oława, tel. 0600/34-49-06 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm, benzyna uszkodzony 
przód, - 3.200 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 
z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT IBIZA, 1995/96 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, serwo, wspomaganie kierownicy, cen
tralny zamek, immobilizer, el. otw. szyby, szyberdach, ob
rotomierz, książka serwisowa, w kraju od miesiąca, lekko 
uszkodzony lewy bok, .na chodzie", • 16.500 zł. Twardoci- 
ce, tel. 076/877-51-22, 0501/60-77-43 
SEAT IBIZA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, granatowy metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
ABS, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, uszkodzony 
zderzak, w ciągłej eksploatacji, - 21.800 zł. Oława, tel. 
0502/05-56-94
SEAT LEON, 2001 r., 1 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 
srebrny metalic, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, el. 
otw. szyby, wspomaganie, centralny zamek, radio, 3 dni 
używany, uszkodzony lewy przód - 9.100 DEM + opłaty 
celne. Rawicz, tel. 065/573-18-45, 0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO CL, 1992 r., 80 tys. km. 1600 ccm lekko 
uszkodzony zderzak, - 11.800 zł. Bolesławiec, tel. 
0600/89-30-91
SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37 
SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 115 tys. km, 1900 ccm, TDi. 
srebrny metalic, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, 2 
poduszki powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, lek
ko uszkodzony, koszt naprawy 700 zł, halogeny, stan ide
alny, - 25.300 zł. Kępno, tel. 062/781-20-87,0503/12-49-69 
SKODA 105,1982 r., 1046 ccm, bordowy, uszkodzone lek
ko drzwi, .na chodzie”, zarejestrowany, opłacone OC, pla
stikowe zderzaki, nowe lampy, rozrząd i teleskopy, - 700 
zł. Opole, tel. 0602/79-96-51
SKODA 105,1983 r., czerwony, uszkodzona prawa strona

z  przodu, po remoncie silnika, - 280 zł. Wałbrzych, tel. 
074/853-95-03
SKODA FABIA KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, TDi 101 KM, 
granatowy metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz oryginalny, ASR, 
centralny zamek + pilot, wspomaganie, lekko uszkodzony 
tył, 100%. sprawny, przebieg 60 km, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 44.800 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33, 
0601/74-55-33
SKODA FAVORIT, 1992 r., 86 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy, uszkodzony prawy bok, drzwi, przedni 
błotnik, próg; obrotomierz, tylna wycieraczka, ważny prze
gląd, sprawny, .twardy" dowód, - 4.200 zł. Nowa Ruda, tel. 
0606/47-95-21
SKODA FAVORIT, 1993 r.. 1300 ccm, biały, inst. gazowa, 
po dachowaniu, sprawny, - 4.600 zł. Gostyń, woj. leszczyń
skie, tel. 0605/72-56-22
SKODA FELICIA, 1999 r., 25 tys. km, 1300 ccm, bordowy 
metalic, uszkodzony przód, kupiony w salonie, kpi. doku
mentacja, techn. sprawny, - 15.900 zł. Wrocław, tel. 
0604/36-89-38
SKODA FORMAN, 1992 r., 83 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, uszkodzony tył, sprawny, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-62-54
SKODA OCTAVIA KOMBI. 1998 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny metalic, relingi dachowe, wszystkie el. dodatki, 
ABS, wspomaganie, uszkodzony prawy przód, zadbany -
9.500 DEM + cło i transport. Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-47, 0604/21-41-62
SKODA OCTAYIA, 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, - 25.800 zł. Wrocław, tel. 
071//348-42-16
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, 
do małego remontu, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, •
2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
TARPAN 239 D, 1989 r., 2500 ccm, 3 P CM3 oplandeko
wany, 3 miejsca, aktualny przegląd, uszkodzony wał, • 1.400 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-87-01, 074/846-87-70, 
0602/73-61-18
TOYOTA CELICA,. 1990 r., 2000 ccm, 16V, żółty, pełne 
wyposażenie, ważny przegląd, mocno uszkodzony przód, 
- 4.990 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA CELICA GTI, 1993 r., 2000 ccm, żółty, centralny 
zamek, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, wszystkie 
el. dodatki, uszkodzony przód, - 6.900 zł. Wołów, tel. 
071/389-48-06
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S T A U S S
Samochody osobowe, różne marki I rodzaje, 
roczniki 1997-2001,40-szt. w sprzedaży 
Samochody dostawcze, Ford Transit, 
Mercedes,Fiat, 1995-2000r.

I * 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 - H olandia. T ransport na la w e c ie .  

Z ałatw ian ie fo rm aln o śc i ce ln ych .

r KUPIĘ SAMOCHÓD. PO WYPADKU. DO REMONTU.1
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KUPIĘ AUTO USZKODZONE - POWYPADKOWE
gotówka - własny transport, tel. 0-606 30 17 76 0P012193
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TOYOTA COROLLA DX SEDAN, 1984 r., 1298 ccm
4-drzwiowy, po wypadku, w całości, bez silnika, kpL doku
mentacja, zarejestrowany, • 1.200 zł. Lądek Zdrój, tel. 
0504/97-02-52
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„ 54 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, uszkodzony, • 23.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/32-13-73, 062/737-10-52 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 1300 ccm, 16V, perłowoczar- 
ny, 3-ćlrzwiowy, model GL, 6-biegowy, wszystkie el. dodat
ki, uszkodzony lewy bok, poduszki i lekko przód, • 17.000 
zł. Lubin, tel. 0601/17-98-35
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r., 3600 ccm, 32V pełne 
wyposażenie - 26.000 DEM + cło i transport. Głogów, tel. 
076/833-40-96
TOYOTA LANDCRUISER 90, 2000 r., 3000 ccm, diesel, 
błękitny metalic, turbo, pierwszy właściciel, kupiona w sa
lonie, uszkodzony przód, lewa strona, - 52.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/79-30-14
TOYOTA LITEACE BUS, 1989 r., 170 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, biały, uszkodzony silnik, stan dobry, 4-osobowy 
+ ład. 1,2 tony + dużo części, - 6.500 zł w rozliczeniu kom
puter. Wrocław, tel. 071/343-80-22 
TOYOTA STARLET, 1991 r., 152 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
XLi, złoty metalic, po wypadku, mocno uszkodzony lewy 
przód (nie .na chodzie"), kpi. dokumentacja, - 3.700 zł lub 
kupię drugi, na białych tabl., w b. dobrym stanie. Wrocław, 
tel. 0503/36-60-05
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, ,na chodzie", -
2.000 zł. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
TOYOTA TERCEL, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, zadbany, stan techn. b. dobry, zamienię na inny, z do
płatą. Wrocław, tel. 071/328-81-91 po godz. 16 
VOLVO 244,1985 r., 2400 ccm, diesel, zielony, uszkodzo
ny prawy przód, silnik .na chodzie", szyby całe, - 2.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
VOLVO 245,1989 r., 2100 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, mocno uszkodzony, pełna dokumentacja, twardy 
dowód rejestracyjny, - 3.100 zł. Bolesławiec, teł. 
075/734-74-19
VOLVO 343,1987 r., 150 tys. km, benzyna, zielony meta
lic, lekko uszkodzony przód, • 2.300 zl. Ścinawa, tel. 
076/843-68-11, 076/843-63-39 
VOLVO 460 TDI, 1996 r., 42 tys. km, 1900 ccm, granato
wy, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, uszkodzony 
tył, błotnik, sprawny - 7.000 DEM + cło i transport Głogów, 
tel. 076/833-40-96
VOLVO V40,1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, lekko uszkodzony dach, pełne wyposażenie -
12.500 DEM lub na gotowo - 37.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-26-11, 0607/53-60-44 
VW 255,1983 r., 2000 cćm, benzyna, kawowy, uszkodzo
ny silnik, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/854-18-32 
VW BORA, 1999 r.,1600 ccm, niebieski metalic, wspoma
ganie. klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm + pilot, alum. fel-
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gi 16", 2 x poduszka powietrzna, kupiony w salonie, silnik 
sprawny, lekko uszkodzony lewy przód, - 37.300 zł. Wro
cław, tel. 071//348-42-16
VW CADDY, 1985 r. do remontu kapitalnego silnika, kpi. 
dokumentacja, nadwozie bez silnika + oryginalna nadbu
dówka z szybą, - 2.600 zł lub zamienię. Chojnów, tel. 
0604/8547-79
VW CORRADO, 1991 r., 185 tys. km, 1800 ccm, turbo, 
atramentowy metalic, pełne wyposażenie, uszkodzona 
skrzynia biegów, + dodatkowa skrzynia biegów, -16.500 zł 
lub zamienię na sprawny. Góra, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/05-81-98
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel, żółty, fotele z wersji 
GTi, nowy lakier, RM, alum. felgi ATS 7J15, nowe tablice i 
dowód rejestracyjny, zarejestrowany, ubezpieczony, .na 
chodzie", uszkodzony dach, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
0605/13-44-06
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, do re
montu blacharka, uszkodzona półoś, kpi. dokumentacja, 
stan silnika b. dobry, • 1.000 zł. Jugów, gm. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-30-57, 0608/04-28-45 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel lekko uszkodzona 
prawa strona (błotnik i maska), szyberdach, alum. felgi, -
3.300 zł. Bolesławiec, tel. 0606/49-14-39 
VW GOLF II, 1986 r., kolor grafitowy metalic, po kradzieży, 
brak szyb, foteli przednich i tylnych lamp, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, zarejestrowany, „tward/ dowód rejestracyjny, kpi. 
dokumentacja, - 4.950 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 
0601/21-75-42
VW GOLF, 1987/88 r., 1800 ccm, 16V, czamy metalic, szy
berdach, uszkodzony przód, kompletna dokumentacja, 
zarejestrowany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
VW GOLF II, 1990 r., 191 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, 5-biegowy, lek
ko uszkodz. przednia pokrywa silnika, hak, szerokie zde
rzaki -1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 0501/66-06-64 
VW GOLF III GTI, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk, czamy meta
lic, 5-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, 
centralny zamek, wspomaganie, uszkodzony, do poprawek 
lakierniczych, • 14.500 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
VW GOLF III KOMBI, 1995/96 r., 140 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, atramentowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 
roleta, książka serwisowa, stan b. dobry, kpi. dokumenta
cja, do malowania 2 elementy, • 22.800 zi (możliwe raty). 
Bralin, tel. 062/781-25-19, 0602/26-90-03 
VW GOLF III, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, GTi, grafitowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrz
ne, el. reg. lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, ABS, 
uszkodzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
23.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
VW GOLF III, 1997 r., 190 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor 
śliwkowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, 
stan b. dobry, kpi. dokumentacja, do malowania 2 elemen
ty, techn. sprawny, - 24.800 zł. Bralin, tel. 0602/26-90-03, 
0503/07-97-72
VW JETTA GU, 1980 r., 1600 ccm lekko skorodowany, 
zarejestrowany, ubezpieczony, -1.450 zł. Piechowice, tel. 
075/643-68-16
VW JETTA, 1980 r., 130 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, zadbany, uszkodzony prawy przód, stan techn. do
bry, -1.350 zł. Wrocław, tel. 071/322-26-42 w godz. 9-16 
VW JETTA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna doszczętnie znisz
czony, zarejestrowany, polska dokumentacja, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/55-23-65
VW LT, 1978 r., 2000 ccm, benzyna + gaz, biały, uszko
dzony przód z prawej strony, stan techn. b. dobry, zareje

strowany, ubezpieczony +- części do-naprawy, - 3.000 Z ł." 
Wrocław, tel. 071/322-43-49 po godz. 20 
VW LT 28,2000 r., 2500 ccm, TDi średni, wysoki" klimaty
zacja, uszkodzony lewy bok, - 40.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-68-35, 0604/14-74-57 .
VW LUPO, 2000 r., 1400 ccm, SDI, czerwony, lekko uszko
dzony przód • 7.000 DEM + opłaty. Wrocław, teł. 
0602/40-73-54
VW PASSAT, 1978 r., 1500 ccm, diesel, zielony, uszko
dzony przód, silnik sprawny, po remoncie silnika i lakiero
waniu, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
VW PASSAT KOMBI, 1981/82 r., 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, zamienię na Fiata 126p. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-51-80
O  VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel kpi. do

kumentacja polska, aktualny przegląd, „twardy” 
dowód rejestracyjny, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-51-86,0601/92-97-24 81012661

VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 1800 ccm, beżowy, nowy 
model, uszkodzony prawy narożnik, sprawny, do lakiero
wania maska silnika i błotnik, kompl. dokumentacja, - 7.900 
zł. Brzezia Łąka, tel. 071/315-52-59, 0605/21-58-14 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalic, 
po kradzieży, brak drzwi, masek, przedniej szyby, zderza
ków, lamp i innych, silnik dobry, • 7.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 180 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy, klimatyzacja, centralny zamek, lekko 
uszkodzony prawy przód, Mul-T-Lock, relingi dachowe, -
10.800 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-72-29 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, szyberdach, wspomaganie 
kier., relingi dachowe, roleta bagażnika, do sprowadzenia 
z Niemiec, stan idealny, uszkodzony moduł zapłonu, cena 
3500 DM + cło, "na gotowo" 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
VW PASSAT, 1991 r,, 120 tys. km, 2000 ccm, srebrny me
talic, automatic, w kraju 4 miesiące, nie zarejestrowany, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, porysowane 
drzwi tylne, zadbany, - 12.500 zł. Ozorzyce, tel. 
0608/35-35-98
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, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, czer
wony, aktualny przegląd, stan b. dobry, uszkodzona przed
nia szyba, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 72 tys. km, 1800 ćcm, 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, 1998 r., 42 tys. km, 1900 ccm, TDi, czamy 
metalic, lekko uszkodzony • 12.400 DEM + cło. Jawor, tel. 
0504/75-21-53
VW POLO, 1976 r., 252 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, rozbity lewy bok, przód, sprawny, GT, 75 KM, - 750 
zł. Wrocław, tel. 071/348-44-73, 0604/66-82-03 
VW POLO, 1992 r., 124 tys. km, 1270 ccm, benzyna, czer
wony, nowe opony, szyberdach oryginalny, regulowane lu
sterka, światła, 1 właściciel w kraju od miesiąca, uszko
dzona klapa, lampa tylna, koszt naprawy - 300 zł, -10.500 
zł. Jaszkowa Górna, tel. 0605/26-28-50 
VW POLO KOMBI, 1993/94 r., 1100 ccm, benzyna, ciem- 
nografitowy, uszkodzony lewy przód, 3-drzwiowy, zareje
strowany, udokumentowane pochodzenie, - 5.800 zł. Wro
cław, tel. 0601/21-75-42, 071/348-34-78 
VW POLO SKŁADAK, 1995 r., 1000 ccm mocno uszko
dzony, - 4.800 zł. OJeśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
VW POLO, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, katalizator, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek, alum. felgi, zadbany, lekko uszkodzony narożnik 
przedni prawy, .na chodzie", (koszt naprawy 600 zł), - ’
21.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
VW POLO III, 2000 r., 1 tys. km, 1000 ccm, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, el. reg. luster
ka, ei. otw. szyby, szyberdach, ABS, centralny zamek, 
uszkodzony bok - 7.500 DEM + cło i transport. Lubin, tel. 
076/842-45-74
VW TRANSPORTER. 1995 r. 1900 ccm, turbo D, czerwo
ny, oszklony do połowy, przetarta lewa i prawa strona, maks. 
koszt naprawy 2000 zł, cena, - 22.500 zł. Legnica, tel. 
0606/12-05-23
ŻUK A-11B, 1986 r., szary, wywrót do tyłu, nowe burty pod
wyższone, resory wzmacniane, nowa inst. elektr. i opony, 
bez silnika, • 3.200 zł. Opole, tel. 0501/35-91-25 
ŻUK, 1991 r., 75 tys. km, 2100 ccm, benzyna, zielony, izo
terma do przewozu żywności, uszkodzone panewki w sil
niku, - 1.500 zł. Głogów, tel. 076/833-10-30

PR ZYCZEPY
O  AUTONADWOZIA, PRZYCZEPY. Oferujemy przy

czepy towarowe, ciężarowe, specjalne, ład. od 
750 kg do 3.5 tony, budowa I przebudowa skrzyń 
ładunkowych • stelaże, „firanki” , rolety, izoter
my. Ponadto oferujemy remonty naczep i kabin 
aut ciężarowych, spawanie aluminium. 67-200 
Głogów, ul. Końcowa 16, tel. 0501/62-29-25 
03003291

DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA NQEC, 
1992 r. brązowo-beźowa, prod. niemieckiej, 5-osobowa, 
waga 500 kg, dł. 3.3 m, hamulce najazdowe, amortyzatory 
ze sprężynami, lodówka 220/12 V + gaz, duży przedsio
nek, kuchnia - 50 zł/doba. Wrocław, tel. 0504/98-58-50, 
071/364-57-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - A00265 www.autogielda.com.pl) 
KUPIĘ NACZEPĘ dł. 13.60 m, poduszki, wys. 2.50 mr 
oplandekowana, mogę pFzejąć leasing. ., tel. 
0602/85-74-74, 0503/97-05-93 
KUPIĘ NACZEPĘ o dł. 13.6 m, z plandeką, 24-271, w do
brym stanie, do 25.000 zł. Wrocław, tel. 0602/24-58-45 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ SAM ład. ok. 400 kg, uszkodzona lub 
do remontu. Oława, tel. 071/303-38-83, 0608/22-09-32 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ SAM zarejestrowaną, dł. ok. 180-200 
cm, szer. 120 cm. Żary, tel. 0604/20-98-97 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ własnej konstrukcji lub 
Niewiadów, zarejestrowaną, do 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ I KEMPINGOWĄ. Wro
cław, tel. 071/372-65-23, 090/39-96-60 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ GASTRONOMICZNĄ w rozliczeniu 
zestaw lad chłodniczych + szafa 2-drzwiowa, oszklona -
15.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-54-08 wieczorem 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ chętnie do remontu,

/u W A G A  III Punkt przeniesiony z ul. Krzywoustego 25<TN

H A K I
HOLOWNICZE-WSZYSTKIE MODELE 

Wrocław, ul. Alei P racy  2  
(w jazd  o d  ul G R A B IS Z Y Ń S K IE J)  

^ t o l/ f a x  0 7 1/ 3 3 9  OO 2 3 , 0 -6 01 786  2 8 8 ^

lub zamiana na Poloneza 1984 r. (1000 zł). Jastrzębniki, 
tel. 0600/23-47-55
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ tanią, dużą, 2-osio- 
wa, stan b. dobry lub dam prowizję za sprowadzenie z za
granicy. Wrocław, tel. 071/341-99-70, 0501/78-04-04 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ komfortową, 1-osio- 
wą. Zielona Góra, tel. 0609/63-64-73 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ, 1975 r. 5-, 6-osobo- 
wą, prod. zachodniej - do 5 000 złv Świdnica, tel. 
074/853-38-77
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ, 1980/85 r. prod. 
zach. dobrze wyposażona, duża lub średnia, od*właścicie- 
la, oclona, może być nie rej. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ NIEWIADÓW stan dobry lub 
b. dobry, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
0601/21-75-42
KUPIĘ PRZYCZEPĘ NISKOPODWOZIOWĄ lub lawetę do 
Stara 200. Bolesławiec, tel. 0502/30-38-96 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ ład. 500-750 kg. zare
jestrowana. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ, 1997/99 r. o ład.
1.5-2.5 tony - do 3 000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tei. 
0608/50-27-05

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
lawety, towarowe™'
TRANSPORT SAMOCHODÓW 
Wrocław, ul. Kętrzyńska 33

^el. 071/325-47-65, 0-602 63 86 99, 311-32-1 ̂
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NACZEPA 2 szt. do Stara, dłużyca 11 m, skrzynia 6 m x 
2,2, tel. 0600/70-45-41
NACZEPA wywrotka, - 2.700 zł. Głuszyca, tel. 
074/880-91-37
NACZEPA chłodnia, technicznie sprawna, agregat Ther
mo King, 3-osiowa, na poduszkach, faktura Vat • ok. 25.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-40-88, 0607/35-35-70 
NACZEPA 3-osiowa, szeroki rozstaw na resorze (parabo
la), stalowa, nowe: resory, okładziny hamulcowe, opony, *
20.000 zł. Wałbrzych, te( 074/845-63-38, 0604/12-23-59 
NACZEPA • kontener stalowy, pow. 25 m2, przystosowany 
jako pomieszczenie magazynowo-biurowe lub na cele re
kreacyjne, stan dobry, ocieplony, nowa insL elektryczna, 
dostosowany do ciągników siodłowych Jelcz, Star i innych, 
- 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-96-48, 0605/12-45-50, 
0607/74-04-52
NACZEPA, 1974 r. samowyładowcza, 2-osiowa, aluminio
we burty, 3-stronny wywrót, - 9.000 zł + VAT. Nowogro
dziec, tel. 075/731-66-85
NACZEPA N-20-30,1979 r. niskopodwoziowa, żółta, ład.
22 tony, stan b. dobry, - 14.000 zł. Niedaszów, tel.
076/872-85-59, 0601/81-39-74
NACZEPA, 1980 r., 24 t, - 15.000 zł. Pleszew, tel.
0501/26-73-49
NACZEPA, 1982 r. plandeka dł. 12,2 m, ładowność 26 t, 
dwie osie bliźniacze BPW, szeroki rozstaw, stan dobry, lub 
wynajmę, - 11.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-17-41, 
0503/01-39-29
NACZEPA ACKERMAN, 1973 r. platforma 2-osiowa, na 
poduszkach, zawiesz. pneumatyczne, ogumienie nowe, 27 
t - 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92, 
0502/34-00-94
NACZEPA BLUMHARDT, 1981 r. 3-osiowa, aluminiowe 
burty, stelarz, plandeka, wzmocniona rama, idealna do 
przewozu mater. budowlanych i stali, na resorach, - 8.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-20-05 
NACZEPA BRANDYS, 1989 r. 3-osiowa, resor parabolicz
ny, na balonach, stelaż, plandeka, -10.000 zł + VAT. Pępi- 
ce. tel. 077/412-38-12. 0501/58-12-07 
NACZEPA BRANDYS, 1990 r. 3-osiowa, resor parabolicz
ny, na balonach, stelaż, plandeka, - 8.500 zł + VAT. Pępi- 
ce, tel. 077/412-38-12, 0501/58-12-07 
NACZEPA DAPA, 1991 r. wywrotka, stalowo-aluminiowa, 
25 m3, podnoszona oś, ABS, osie BPW, gładkie burty, stan

NAJTANSZA 
WYPOŻYCZALNIA 

PRZYCZEP 
autolawet i bagażowych
lawety od 30 zł/dobę, bagażowe - 20 zł/dobę

Wrocław, ul. Smętna 11 
tel. 372-86-13, w godz. 700-1500

;___________ OP002693

idealny, ocloria, • 39.900 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0604/48-51-33
NACZEPA FRUEHAUF, 1983 r. dł. 13.6 m, ład. 25.21, sze
roki rozstaw, nowa plandeka, podłoga po remoncie, -
12.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. Oława, tel. 
071/313-10-38, 0605/74-16-57 
NACZEPA FRUEHAUF T34 V/1NA, 1986 r. izoterma, ład.
251,3-Osiowa, na poduszkach, dł./szer./wys. 12,6/2,45/2,45 
- 21.000 zł. Olszyna, tel. 075/721-23-74, 075/721-26-91 
NACZEPA FRUEHAUF, 1990 r. 5-burtowa, dł. 13.60 m, na 
poduszkach, 3-osiowa, szeroki rozstaw, plandeka, -21.000 
zł + Vat. Wrocław, tel. 0606/40-81-54 
NACZEPA GROENEWEGEN DRO 12-24; 1987 r. długość 
13.6 m, ład. 24 tony, 33 europalety, 3 osie BPW, szeroki 
rozstaw, resor paraboliczny, nowa plandeka, skrzynia na
rzędziowa, kosz na 2 koła zapasowe, stan b. dobry, atrak
cyjny wygląd, • 22.000 zł + VAT od faktury. Świdnica, tel. 
074/850-67-17, 0601/55-97-40 
NACZEPA IFA, 1988 r. cysterna 17.500 I, kwasoodporna, 
ocieplana, podwójny .płaszcz”, - 22.000 zł. Kalisz, tel. 
0607/75-83-28
NACZEPA KAESSBOHRER, 1981 r., 3-osiowa, ładowność 
26 t, plandeka, aluminiowe burty, wymiary 12.2 x 2.5 m, 
szeroki rozstaw osi, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, •
11.900 zł. Wrocław, tel. 071/357-03-52,0601/71-51-65 
NACZEPA KEL-BERG, 1993 r. dł. 13,6 m, na poduszkach, 
osie BPN, regulacja do rampy, ABS, • 41.000 zł. Oława, 
tel. 0601/21-29-80

NACZEPA KEMP, 1990 r. uniwersalna, - 90.000 zł. Kato
wice, tel. 0601/49-45-59
NACZEPA KOEGEL, 1994 r., 33 palety, 3-osiowa, BWP, 
na poduszkach, ABS, opony balonowe, stan średni, -
30.000 zł (możliwe raty). Zielona Góra, tel. 068/323-10-09, 
0501/85-67-40, 0501/22-72-67
NACZEPA KOEGEL, 1999 r.. agregat chłodniczy Thermo 
King, 500 mtg, ABS, opony galonowe, poduszki pow., 34 
palety, stan opon dobry, lewa strona uszkodzona, nadają
ca się do naprawy, - 65.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-10-09, 0501/85-67-40, 0501/22-72-67 
NACZEPA KRONE, 1990/91 r. dł. 13.85 m, szer. 2,48 m, 
wys. do 2.75 m, szeroki rozstaw, osie SAF, oplandeokowa- 
ny, - 27.500 zł., tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
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 PACTON, 1987 r. plandeka, 4 burty, poduszki, 
szeroki rozstaw, dł: 13.60 m, regulacja wysokości do ram
py i na słupkach, • 19.500 zł + Vat. Wrocław, tel. 
0606/40-81-54
NACZEPA SCHMITZ, 1981 r. plandeka, 3-osiowa, resor, o 
dł. 12,30 m, w ciągłej eksploatacji, ogumienie w dobrym 
stanie, - 10.000 zł-lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/840-01-13 po godz.17, 0601/57-20-08 
NACZEPA SCHMITZ 13.62, 1996 r., chłodnia, agregat 
Carier Phoenix Ultra, ABS, osie ROR, na poduszkach, opo
ny nowe balonowe, 7 środkowych paneli prawej strony do 
wymiany, - 80.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-10-09, 
0501/85-67-40, 0501/22-72-67 
NACZEPA TRAILOR SM 3CX, 1998 r. ład. 26730 kg, masa 
całk. 341, dł. 13.6 m, podwieszana oś, regulacja do rampy, 
plandeka celna, ściągany dach, tylne drzwi aluminiowe, -
59.000 zł + VAT, lub zamienię na Audi A4, BMW 3, od 1996 
r.. Zgorzelec, tel. 0608/29-72-84
NACZEPA ZREMB D-18,1986 r., - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/339-80-91 wewn. 1.82
NACZEPA ZREMB NS 2531,1989 r. ład. 25 t, 3-osiowa, 
hydrauliczne najazdy, prawie nowe ogumienie, stan b. do
bry, po remoncie kapitalnym, • 20.000 z ł. .
NACZEPA ZREMB N-260,1989 r. 2-osiowa, ład. 26 t, dł. 
12 m - 8.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-53-92, 
0502/34-00-94
NACZEPA ZVALLE, 1980 r. niebieska plandeka, 3-osio
wa, na poduszkach, ład. 25 t, dł. 12.50 m, szer. 2.43 m, 
plandeka zsuwana, stan b. dobry, -10.000 zł. Legnica, tel. 
076/859-68-79
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. wywrotki, skrzyniowe,
2-osiowe, 3-osiowe, oplandekowane, 12.6 i 13.6 m, na 
poduszkach, cena 8 - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11 
O  P.H. ELCAMPO sprzeda różne przyczepy kem

pingowe np.: Adria, Burstner, Hobby, Knaus, 
ceny od 5.000 zł do 18.000 zł oraz nowe przed
sionki prod. zachodniej, ceny 1.200-1.700 zł, 
http://www.elcampo.clik.pl. W ieruszów, tel. 
062/730-25-39, 0603/13-69-59 0)032611 

O  PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZ
NYCH towarowych, autonadwozia od 6.000 zł, 
urządzenia gastronomiczne gazowe, nowe i uży
wane (rożna na kurczaki 6-66 sztuk, grille, gy- 
rosy, bemary, frytkownice, opiekacze, naleśni- 
karki, patelnie beztłuszczowe od 1.300 zł), krót
kie te rm in y .te l. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 
01032661

O  PROFESJONALNE NAPRAWY PRZYCZEP, na
prawa nadwozi przyczep kempingowych. Posia
damy w sze lk ie  materiały. Wrocław, tel. 
0607/62-52-87,071/344-55-46 01028471

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ wym. 
5x2.35x2.2 m, z zadaszeniem, drzwiami i oknami, - 2.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-58-96 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ N-126, 
nowy, nie używany, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-89-59 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 2-kołowa, do samochodu cię
żarowego, • 250 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po 
godz. 20
PRZYCZEPA BAGAŻOWA zarej. bezterminowo, oryg., 170 
x 100, wys. 40 cm, oplandekowana, - 1.300 zł. Milików, 
gm. Nowogrodziec, tel. 075/731-71-91 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM naoryginalnych częściach, 
nowa, kompletna dokumentacja, ład. 500 kg, bardzo moc
na, - 2.100 zł. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
PRZYCZEPA ŚAGAŻOWA dł. 146 cm, szer. 136 cm. ład. 
do 300 kg, zarejestrowana, stelaż, hamulec, niska, na wał
kach skrętnych, - 1.800 zł. Syców, tel. 062/785-25-81 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM wym. 200’x 110 x 45 cm. 
koła 13". sprawna technicznie, nie rejestrowana, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-97-67, 0601/51-85-68 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA przygotowana do rejestracji, 
wym. 2x1.1x0.35 m, koła 13", - 750 zł. Ziębice, teł. 
0606/87-35-52
PRZYCZEPA BAGAŻOWA HP 400.01/2,1982 r., ład. 310 
kg, rejestr, bezterminowo, 170x120x45 cm, klapa otwiera
na do góry, - 700 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 071/324-06-74, 
0608/46-33-82
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. wym. 200 x 110 x 
160 cm, nowa plandeka, na resorach/nowy zaczep, nowa 
inst. el., lad. 450 kg, lekka, • 1.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-58-57
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1999 r. wym. 
425x205x180 cm, może służyć jako laweta, ład. 1 1, plan
deka celna, koła pod podłogą, zarejestrowana, - 8.500 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-62-85, 0601/72-61-59 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. technicznie spraw
na, do zarejestrowania, na kołach 165 x 13, tylna burta 
otwierana, b. lekka, 165 x 100 x 30, - 500 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/762-11-17 po godz. 18 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. 2000 r.iad. 500 kg. ste
laż, opończa celna, koło zapasowe, podpórka zaczepu, per
fekcyjne wykonanie, ocynkowana, na wzór Niewiadowa, -
1.500 zł. Kępno, tel. 062/782-31-42 do godz. 17 : ■

PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. 2-osiowa, kufer, 
aluminiowe burty, hamulec najazdowy, zarejestrowana do 
05.2002 r, - 5.200 zł^Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. 170x110x40 cm, 
burty z blachy aluminiowej, na kołach 15", otwierana tylna 
burta, przygotowana do rejestracji, - 500 zł. Prusice, tel. 
0606/70-79-37 po godz. 16
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. ład. 2 tony, wy
miary skrzyni 430 x 180 x 30 cm, funkcja lawety, najazd na 
4 koła, zaczep z atestem, koło podporowe + zapasowe, 2 
osie, koła 15", - 8.500 zł. Strzeleczki, tel. 077/466-84-62 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym.

‘ 250x125x130 cm, ład. 500 kg, na resorach, zarej. bezter
minowo, amortyzatory olejowe i gumowe, koło podporo- - 
we, - 2.400 zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-85,0601/72-61-59 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowe opony, re- 
jestracja bezterminowa, wymiary 200x115x35, konstrukcja 
z kształtownika zamkniętego, solidne wykonanie, 2 otwie
rane burty, -1.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, nie używa-
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na, wykonana z profilu zamkniętego, oryginalna oś VW, 
koła 13", wym. 200 x 110 x 40 cm, stan b. dobry, przygoto
wana do rejestracji, - 860 zł. Chojnów, tel. 076/877-36-55 
po godz. 20
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 270x130x40 
cm, wykonana z blachy tłoczonej, na resorach, dwie otwie
rane burty, koła 15", stan b. dobry, przygotowana do reje
stracji, - 1.650 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-22-96 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. w całości, z profili 
zamkniętych, koła 13", na resorach, wym. 2,20 x 1,25 x 
0,30 m, -1.000 zł. Leszno, tel. 0600/60-71 -94 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. otwierane dwie 
burty, koła 13", blacha ocynkowana trapezowa, 200 x 135 
x 32 cm, ład. 450 kg, - 980 zł. Mirków, tel. 071/315-15-35, 
0603/81-77-10
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. dł. 200 cm, szer. 
120 cm, wys. 40 cm, wahacz, sprężyny, amortyzatory, bory, 
blacha tapezowa ocynkowana, -1.190 zł. Nowa Wieś Leg., 
tel. 076/850-64-41
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa. wym. 200 
x 115 x 35 cm, tylna burta otwierana, koła 13", burty z bla
chy trapezowej, ocynkowanej, przygotowana do rejestra
cji, - 800 zł. Radwanice, tel. 076/831-14-92,0502/17-72-07 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 1.7 x 1.1 x 
0.35 m, burty blacha trapezowa, ocynkowana, resory, przy
gotowana do sezonu, - 650 zł. Strzegom, tel. 074/855-56-86 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 250x150x40 
cm, na resorach, koło podporowe i zapasowe, jednoosio
wa, ład. 500 kg, hamulec najazdowy, burty z blachy trape
zowej ocynkowanej, - 3.000 zł. Ścinawa, tel. 0601/72-61-59 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 300x150x40 
cm, jadnoosiowa, zarej. bezterminowo, ład. 500 kg, hamu
lec najazdowy, na resorach, burty z blachy trapezowej ocyn
kowanej, koło podporowe, - 3.500 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-62-85
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. lekka, wym. 2 x 
1,15 x 0 /0  m, na zestawie osiowym Volvo, blacha ocyn
kowana 1,25 mm, możliwość dorobienia stelaża, -1.400 
zł. Wschowa, tel. 0607/59-88-52 po godz. 21 
PRZYCZEPA CHŁODNIA D-83 ład. 8 1, - 3.050 zł oraz dru
ga, D-83, 1988 r. ład. 10 t, - 4.000 zł. Wrocław, teł. 
0601/89-29-34
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI dla 2 szt, - 50.000 zł. 
Zbylutów, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-30-84 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI, 1998 r. oplandeko
wana, zarejestrowana, otwierana z tyłu i z przodu, hamu
lec ręczny, - 4.000 zł. Bolesławiec, tel. 0607/54-81-67 po 
godz. 17
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA handlowa, pełne wy
posażenie, atest Sanepidu, nowa, wym. 6.3x2.5x2.2 m, -
7.600 zł., tel. 0607/41-75-06
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA pełne wyposażenie,- 
gyros, 2 zamrażarki, lodówka, 2 frytkownice, 2 kuchenki
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mikrofalowe, toster, instalacja el., licznik, terma, zlewozmy
wak, - 6.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-19-45, 
0608/45-31-85
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 2-osiowa, lada chłod
nicza, wym. 3.9x2.4 m, - 6.000 zł. Gubin, tel. 0501/61-40-96 
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 intemecie pod numerem - A00523 
www.autogielda.com.pl)
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1990 r. oszklona, pod
świetlona, frytkownica 2-komorowa, patelnia beztłuszczo
wa, gyros. tostownica, 2 zamrażarki, lodówka, chłodziar
ka, 2 kuchenki mikrofalowe, czajniki, - 15.000 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-24-86
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1998 r. dł. 
3̂ 3 m, pełne wyposażenie, • 17.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-12-82, 0605/35-93-86
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PRZYCZEPA GASTRONOMICZNĄ, 2000 r^wym. 4 x 2 x 2  PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1978 r. dł. 6.7 m, 
m, z wyposażeniem lub ber, możl. transport • 9.000 zł.
Nowa Ruda, tel. 0607/12-78-10
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA COMBI G-6, 2000 r. 
biała, 2-osiowa, 2 pomieszczenia, wym. 4x2 m, atest Sa
nepidu, homologacja, rożen gazowy, kuchnia gazowa, mi
krofalówka, lodówka 12/220V, szafki, zamrażarka, chłod
nia, butle, ciepła i zimna woda, • 20.000 zł. Sławoszew, 
gm. Kotlin, tel. 062/740-61-02, 0602/25-30-48 
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 - 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

PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY Prestige, ład. 1200 
kg, WC, brodzik, meble dębowe, podświetlane witryny, 
welurowa tapicerka, przedsionek letni i zimowy, nowe opo
ny, antena RTV, RM, dzielona sypialnia, pełne wyposaże
nie, zarejestrowana, stan idealny, -19.800 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-71-59
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP 2 pokoje, łazienka, 4 lub 
5 osobowa, kuchnia, zlewozmywak, ogrzewanie 220V, 12V, 
gaz, lodówka, duży ładny przedsionek, żaluzje na okna, 
szafa, umywalka, stan dobry, w kraju 2 lata, jeden właści
ciel, kompletna dokumentacja, • 4.800 zł. Głogów, tel. 
076/834-6245
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 1-osiowa, z przedsionkiem,
- 4.000 zł. Kalisz, tel. 062/767-66-61 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 4,5 m, prod. niemieckiej, z 
wyposażeniem, na białych tablicach - 4.200 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0603/10-46-24
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, prod. niemieckiej,'nie oclo
na, pełne wyposażenie, gaz, umywalka, szafa na ubrania, 
stan b. dobry, - 2.500 zł. Przechód, tel. 077/431-26-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP-470 aluminiowa, dł. 5,80 
m, 2 sypialnie, łazienka, lodówka, ogrzewanie z nadmu
chem, instalacja 220112 V, gaz, przedsionek, stan ideal
ny. Trzebnica, tel. 071/387-21-68, 312-15-89 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT aluminiowa, dl. 8 
m, 2-osiowa, 2 sypialnie, salon, łazienka, przedsionek, 
bogate wyposażenie, stan idealny. Trzebnica, tel. 
071/387-21-68
PRZYCZEPA KEMPINGOWA pełne wyposażenie, duży 
przedsionek, w.c., pompa wodna, łazienka, c.o., kuchen
ka, zlewozmywak, lodówka, inst. 220/12V + gaz, • 6.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-38-15, 0603/89-58-91 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 + nowy 
przedsionek, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-32-93, 
0601/71-79-32
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E biała, 
na resorach, z teleskopami, koło zapasowe, 2 skrzynie z 
przodu, okna uchylane, pełne wyposażenie, z przedsion
kiem, zarej. bezterminowo, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-65-78
PRZYCZEPA KEMPINGOWA THURN 573 prod. niemiec
kiej, długość 5 m, 5-osobowa, hamulec najazdowy, kuchen
ka, zlewozmywak, lodówka, łazienka (WC), ogrz. gazowe, 
inst. 220/12 V, rolety, podwójne szyby (otwierane), nowa 
tapicerka, kpi. duży przedsionek, stan idealny, -10.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-46-30, 0503/91-37-75 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP 625 masa 1000 kg. 2 
sypialnie, łazienka, z przedsionkiem, - 7.300 zł. Wrocław, 
tel. 0602/32-53-04
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX 4 lub 5-oso
bowa, 1-osiowa, 2 sypialnie, WC, łazienka, lodówka, kuch
nia, dębowe meble, 2 x szyberdach, nowy przedsionek, 
kompl. dokumentacja, • 9.900 zł. Września, tel. 
0603/98-07-61, 0607/68-62-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1970 r. prod. niemieckiej, 4 
m długa, 2 łóżka, 4-osobowa, kuchenka gazowa, lodówka, 
stan b. dobry, • 4.800 zł. Jawor, tel. 076/870-22-06 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT 550, 1971 r. 2 sy
pialnie, kuchenka gazowa, 2-palnikowa, 2 szyberdachy, 
okno otwierane, z roletami, lodówkozamrażarka, WC, umy
walka, - 4.000 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-46-52, 
0603/7749-58
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ROLLER ESMERALDA I, 
1971 r., 3 osobowa, 4,2 m długości, 600 kg, hamulec na
jazdowy, I właściciel w Polsce, po remoncie kapitalnym, 
zarejestrowana, sprawna, - 3.300 zł. Wschowa, tel. 
065/540-14-83, 0605/60-96-04 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DIGNA 440T, 1974 r. dług.
4.4 m, 4-osobowa, kuchenka, lodówka, ogrzewanie gazo
we, nierejestrowana, cło opłacone, waga 770 kg, - 3.600 
zł. Św. Katarzyna, tel. 0602/22-99-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1974 r. biała, zare
jestrowana bezterminowo, hamulec najazdowy, 1-osiowa,
2 sypialnie, 6-osobowa, zlewozmywak, kuchenka gazowa
2-palnikowa, szafa ubraniowa, szafki wiszące, zadaszenie 
wym. 5,5x2,5 m, po remoncie, - 3.350 zł. Wrocław, tel. 
071/360-12-03, 0609/07-06-09 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1975 r. stan do
bry, dł. 530 cm, szer. 210 cm, na białych tablicach - 3.000 
zł. Bytom Odrzański, tel. 068/38848-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS MONSUN, 1976 r., 
30 tys. km, ogrzewanie gazowe lub elektr., zlewozmywak,
4 miejsca do spania, kuchenka gazowa, nieeksploatowa- 
na w kraju, stan b. dobry, - 4.300 zł. Krobia, tel. 
0605/69-3248 ?
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPERT, 1977 r. na białych 
tablicach, dł. 8.3 m, szer. 2.5 m, kompletnie wyposażona, 
stan dobry, - 7.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/38848-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1977 r. 7 m, 3 
sypialnie, 2-osiowa, WC, lodówka, łazienka, aneks kuchen
ny, ogrzewanie gazowe, hamulec najazdowy, zadbana, stan 
b. dobry, - 6.900 zł. Karpacz, tel. 0601/78-92-58 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1977 rM 3,8 m, reje
stracja bezterminowa, przedsionek duży, hamulec najaz
dowy, zestaw kuchenny, lodówka 220 V/12 V +gaz, ogrzew. 
gazowe, toaletka, zapasowe koło, butla gazowa, wszystko 
sprawne, stan idealny, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 
0607/83-97-11
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126Ń, 1977 
r. nowa inst. elektryczna, stan dobry, po konserwacji, - 2.100 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER 360,1977 r. ha
mulec najazdowy, 3-jub 4-osobowa, z przedsionkiem, inst. 
elektryczna 12/220 V, lodówka, zlewozmywak, ogrzewa
nie, stan idealny. Zielona Góra, tel. 068/454-94-96, 
068/454-9547
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CORSAR, 1978 r. biało-nie- 
aieska, 6-osobowa, 2-osiowa, 2 sypialnie, kuchnia, łazien
ka, ogrzewanie, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, -
6.500 zł. Brzeźnica, tel. 0605/85-19-78 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA THRUM-BEKER, 1978 r.
5-osobowa, 2 sypialnie, ham. najazdowy, licznik 220 V, 
woda, zlewozmywak, oświetlenie, kuchenka i ogrzew. ga
zowe, wym. 420 x 200 cm, stan b. dobry, niem., ham. ręcz
ny, biała, rej. bezterminowa • 3.900 zł. Piotrowice Nyskie, 
tel. 077/435-69-54
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK D-LUX, 1978 r. biała z 
niebieskimi pasami, 6-osobowa, 2 sypialnie, osobna toa
leta, ubikacja, zadbane wnętrze, ogrzewanie gazowe, an
tena satelitarna, przedsionek z oknami wielkości przycze
py, waga 1200 kg, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72

1,21, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 5.600 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-27-50
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1978 r., lodówka, co, 
kuchenka, 4-osobowa, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-00-69, 0601/7747-26 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK. 1979 r. na białych ta
blicach, dł. 7.3 m. szer. 2.1 m, kompletnie wyposażona, 
stan b. dobry, 2-osiowa, - 6.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 
068/38848-19
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1979 r. dł. 6,5 m,
5-osobowa, • 4.500 zł. Legnica, tel. 0601/844745 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SOLIFER. 1979 r.. dług. 4.7 
m (1+3 osoby), pełne wyposażenie, stan b. dobry, przed
sionek, - 4.900 zł. Ołobok, tel. 068/381-21-12 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1980 r. biało-niebie- 
ska, dł. 6.5 m, waga 1200 kg, 2 sypialnie (oddzielone, na 5 
osób), łazienka, pełne wyposażenie, w kraju od 2 dni, oclo
na, stan b. dobry, - 7.900 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-41, 
0608/01-77-13
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126B, 1980 
r. biała, lodówka, gaz, na resorach, nowa tapicerka, stan 
b. dobry, - 2.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-34-25 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126 E, 1980 r. I rejestra
cja w 1984 r. bezterminowa, uchylane okna, stan b. dobry 
+ przedsionek, koło zapasowe, butla, lusterka wsteczne, •
2.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-85 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 126E, 1980 r.
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Jelenia Góra, tel. 075/75-534-26, 
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wersja eksportowa, hamulec najazdowy, ocieplona, szyby 
atermiczne, 2 stoliki, koła 13" + zapasowe, radio, instala
cja 12/220 V, WC, hamulce, butle gazowe, • 2.900 zł. Wro
cław, tel. 071/347-84-25, 0603/6940-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA EIFFELAND, 1980 r. 5-oso
bowa, lodówka, kuchenka, ogrzewanie, przedsionek, 
220/12 V, dł. 5.20 m, - 3.900 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-98-14
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1981 r. ład. 750 
kg, dł. 4 m, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewa
nie, sypialnia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, • 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/35343-67 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00499 www.au- 
togielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1982 r. 
z przedsionkiem, nowa lodówka, koło zapasowe, lusterka, 
stan idealny, garażowana, - 3.100 zł. Kalisz, tel. 
062/764-88-77, 0602/75-81-15 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1982 r. dł. 
7.26 m, 2-osiowa, ciężar właściwy 1300 kg, pełne wyposa
żenie, zarejestrowana, ważny przegląd, stan b. dobry, -
7.500 zł. Lubin, tel. 0503/71-66-08
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR, 1982 r. beżo- 
wo-brązowa, prod. zachodniej, w.c., łazienka, kuchenka, 
zlewozmywak, ogrzewanie z nawiewem, rolety, radio, nowy 
przedsionek, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, inst. 
220/12V + gaz, - 7.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-81-35, 
0604/31-69-69
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME CAR 422, 1982 r.
4-osobowa, waga 700 kg, aneks kuchenny, łazienka z WC, 
lodówka, ogrzewanie gazowe, RO, koło zapasowe, hamu
lec najazdowy, nowy przedsionek, zarejestrowana bezter
minowo, - 7.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-13-09, 
749-78-14
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND. 1983 r. 
kolor kremowy, dł. 5.8 m, waga 850 kg, nowy przedsionek 
dach przeciwsłoneczeny, namiot, pełne wyposażenie, w.ć., 
łazienka, w kraju od tygodnia, oclona, stan idealny, • 9.200 
zł. Legnica, tel. 076/818-5841,0608/01-77-13 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0205 www.autogielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330, 1983 r. nowy 
model, 3-osobowa, sprowadzona z Holandii, oclona, przed
sionek, ogrzewanie, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, ra
dio, hamulec najazdowy, na amortyzatorach, waga 525 kg, 
stan b. dobry, - 8.200 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-98-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-132,1983 r. 
hamulec najazdowy, 1-osiowa, inst. 220/12V + gaz, kuchen
ka 2-palnikowa, gazowa, zlewozmywak, piekarnik, lodów
ka 220/12V + gaz, przystawka namiotowa, waga 800 kg, 
nowe opony 185 x 13", - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/73241-02
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r. be- 
żowo-brązowa, prod. niemieckiej, 4-, 5-osobowa, w.c., ła
zienka, kuchenka, lodówka, zlewozmywak, ogrzewanie z 
nawiewem, rolety, instalacja el. 12/220 V + gaz, nowy przed
sionek, stan b. dobry, koło zapasowe, kpł. dokumentacja, -
9.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-81-35,0604/31-69-69 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 595, 1983 r. 2 sy
pialnie, łazienka, z przedsionkiem, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 
0602/32-53-04
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1984 r. niemiecka, 2 sypial
nie, szafa, łazienka, kuchnia, lodówka, ogrzewanie gazo
we. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-52-86 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CONSTRUCTA, 1984 r„ dług. 
4 m, 4-osobowa (2+2), pełne wyposażenie, z przedsion
kiem, mało używana • 2300 DEM. Ołobok, teł.. 
068/381-21-12
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER HITY, 1985 r. 
kremowo-brązowa, dł. 5.90 m, waga 900 kg, nowy model, 
2 sypialnie, dla 4-5 osób, WC, łazienka, pełne wyposaże
nie, lodówka, ogrzewanie, zbiornik wody 701, nowy przed
sionek, stan b. dobry, w kraju od 2 dni, oclona, - 9.800 zł.. 
Chocianów, tel. 076/818-5841, 0608/01-77-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA410 SLT, 1985 r., stan 
idealny, bez wypadku, oryginalny lakier, przystawka tył i 
przód, szyby otwierane, wc, hamulec najazdowy, ład. 250 
kg, - 7.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-16-74
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1985 r. Niewiadów, • j 2.300-ił. Wrocław, tel. 0607/48-78-10 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1985 
r. mało używana, kpi. wyposażona, przedsionek z podło
gą, dodatkowy daszek, 2 regały, pokrowiec, zapasowe koło, 
parkowana w Sobótce, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 
071/363-32-83 do godz. 16
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX, 1986 r. ko
lor kremowy, pełne wyposażenie, lodówka, ogrzewanie, 
w.c., łazienka, natrysk, przedsionek, rolety, TV SAT, moski- 
tiery, stylowe wykończenia, w kraju od tygodnia, oclona, 
dł. 7 m, waga 1300 kg, stan idealny, - 13.000 zł. Legnica, 
tel. 076/818-5841, 0608/01-77-13 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • AG0206 
www.autogielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1987 
r, zarejestrowana bezterminowo, koło podporowe, kuchen
ka, zlewozmywak, inst 220/12 V, nowy przedsionek, lu
sterka wsteczne, stolik, żaluzje okienne, uchylne okna i 
dach, sprawna, w dobrym stanie,' - 3.400 zł. Wrocław, tel. 
341-90-75
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1987 r. 5-, 6-osobowa, dł. 
680 cm + dł. dyszla, szer. 245 cm, sypialnia w kolorze kre
mowym, salon, kuchnia w kolorze brązowym, meble w sty
lu retro, kuchenka 3-palnikowa, lodówka, zlewozmywak, 
łazienka, podłączenie do wody miejskiej, ogrzewanie ga
zowe, moskitiera, -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-30-19, 
0501/46-50-87
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK STERN LUX, 1987 r., 
4/5-osobowa, 2 sypialnie, kuchnia, lodówka 12/220 V, 
ogrzewanie gazowe, rolety na okna, długość wnętrza 530 
cm, waga 900 kg, nowy hamulec najazdowy i opony, bar
dzo czysta, stan b. dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-0041
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1988 
r. biała, zarej. bezterminowo, otwierane okna, zlewozmy
wak, kuchenka gazowa, lodówka zasilana 12/220 V + gaz, 
weluroawa tapicerka, pompa wodna przy zlewozmywaku, 
do sam. dostawczego, - 3.000 zł. Lubin, tel. 076/846-7447, 
0604/65-63-39
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1988 
r., koło zapasowe, resory, z przedsionkiem, transformator,
- 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-31-26 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1989 r. dł. 6,5 m, łazienka, 
kuchnia, 2 sypialnie, lodówka, ogrzewanie gazowe i elektr,
- 6.500 zł. Kalisz, tel. 062/760-15-73, 0503/82-00-25 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1989 
r., kuchenka gazowa, 2 butle, lodówka, zarejestrowana, 
przedsionek, stan dobry, - 4.000 zł. Krobia, tel. 
065/571-18-44
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1989 
r. biała, stan b. dobry, zarejestrowana bezterminowo, szaf
ki, stolik, lodówka, kuchnia, lusterka wsteczne, koło pod
porowe, - 3.900 zł. Milicz, tel. 0603/08-17-33 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1989 r. 
duży model, bezterminowa rejestracja, hamulec najazdo
wy, wszystkie instalacje, pełne wyposażenie, zadbana, stan 
b. dOory + przedsionek duży, nowy, koło zapasowe, butla, 
lusterka wsteczne, - 4.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-38-85, 0608/45-14-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1989 r. 
hamulec najazdowy + ręczny, przedsionek, instalacja 
220/12V, instalacja gazowa, zlewozmywak + pompka, lo
dówka, kuchenka 2-palnikowa, koło zapasowe, b. mało 
używana, zarejestrowana bezterminowo. Wrocław, tel. 
071/373-7046, 0601/79-7843 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1989 r. 
przedsionek, koło zapasowe, hamulec najazdowy, uchyl
ne okna, mało używana, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 
071/352-94-98 po godz. 20, 0607/65-79-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SAM, 1990 r. waga 750 kg,
1-osiowa, 4-osobowa, inst. 12/220 V, kuchenka gazowa, 
przedsionek, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0607/05-65-90 
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 375, 

1997 r. 4-osobowa, stan idealny, nowy model, 
WC, łazienka, dwie butle gazowe, żaluzje, cena
15.400 zł, możliwa faktura VAT lub zamiana na 
samochód diesel, w tej cenie. Wrocław, tel. 
071/351-63-22,0601/70-23-73 81010771 

PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS AZUR, 1997 r. peł
ne wyposażenie, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-0540, 
0601/24-72-91
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW wąskie koła pod 
spodem, ład. 1.450 kg, mało używana, hamulec najazdo
wy i ręczny, - 4.200 zł lub zamienię na osobowy, uszkodzo
ny, wyprod. po 90 r.. Kłodzko, tel. 074/867-21-45, 
0605/07-8749
PRZYCZEPA LAWETA SAM wciągarka, zarejestrowana, w 
ciągłej eksploatacji, technicznie sprawna, - 3.200 zł lub 
zamienię na samochód. Wołów, tel. 071/38948-06 
PRZYCZEPA LAWETA .samoróbka", schowane koła, waż
ny przegląd do 12.2001 r, - 2.000 zł. Żórawina, tel. 
071/316-5249 po godz.' 20, 0604/73-09:18 
PRZYCZEPA LAWE1A SAM, 1989 r.tJo remontu, zareje
strowana + druga rama do przyczepy, wym. 2.0x4.7 m, bez 
osi, - .1.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-2 
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1993 r. popielata, wąska, 
pełna podłoga, wciągarka, zarejestrowana, stan b. dobry,
- 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-18-20 
PRZYCZEPA LAWETA BCW, 1994 r. 2-osiowa, hamulec 
najazdowy, ład. 1500 kg, zarejestrowana, podłoga, najaz
dy, sprowadzona z Belgii, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/84348-68, 0608/09-35-59
PRZYCZEPA LAWETA, 1995 r. „samoróbka*, na osiach 
Knotta, dopuszczalna masa całk. 2 tony, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/93-62-98
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW A-2001,1996 r„ fa- 
bryczna, oryginalna, podzespoły Knott, stan dobry, - 2.900 
zł. Wrocław, tel. 071/357-38-67, 0605/42-36-34 
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL", 1998 r. do holowania 
samochodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana + do
datkowy komplet opon z dętkami, możl. faktura VAT, -1.550 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-7645 
PRZYCZEPA NAMIOTOWA SKIF M-2, 1990 r., z dużym 
przedsionkiem, 4-osobowa, Z bagażnikiem, waga 170 kg, 
rejestrowana bezterminowo, • 1.500 zł. Góra, tel. 
065/5444340 wieczorem
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA ład. 8 t, - 5.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-32-84, 0606/13-73-04 
PRZYCZEPA PODŁODZIOWA, 1996 r., 8 tys. km, w bar
dzo dobrym stanie, prod. niemieckiej, jednoosiowa, ład. 750 
kg, dł. 6 m, szer. 220 cm, - 2.800 zł. Siechnice, tel. 
071/311-54-52
PRZYCZEPA ROLNICZA D-46 • 1.600 zł. Jawor, tel. 
076/870-83-09, , ... ^
PRZYCZEPA ROLNICZA drewniane burty z nakładkami, 
metalowa podłoga, stan idealny, - 1.200 zł. Borek Strzeliń- 
ski, tel. 0601/14-69-02
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D43 kultywator, glebo
gryzarka, grabiarka do siana 3-kołowa, brony (8 sztuk), 
mała przyczepka 4-kołowa, całość, • 3.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-32-60 po godz. 20
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PRZYCZEPA ROLNICZA 8 1, stan dobry, -1.200 zł. Lipinki 
. Łużyckie, tel. 068/375-20-59 

PRZYCZEPA ROLNICZA, jednoosiowa, 1.51, stan b. do
bry, brak dokumentacji, - 850 zł. Nowa Wieś, tel. 
0601/58-51-25
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 4 1, -1.600 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-18-87
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, brak siłowników, •
1.700 zł. Oława, tel. 071/303-39-10,0602/89-72-98 
PRZYCZEPA ROLNICZA metalowa, 51, technicznie spraw
na, bez prawa rejestracji, • 1.500 zł. Otmuchów, tel. 
0608/83-88-27
PRZYCZEPA ROLNICZA „jugosławianka", wywrotka 
3-stronna, brak siłownika, koła 20", masywna konstrukcja,
- 600 zł. Świdnik 37, gm. Marciszów, tel. 075/741-07-13 
PRZYCZEPA ROLNICZA D46, AUTOSAN stan b. dobry, 
zarejestrowana, • 2.000 zł lub zamienię na krowę. Toszo- 
wice, gm. Rudna, tel. 076/84343-80
PRZYCZEPA ROLNICZA. 1988 r. 7 1, - 2.500 zł. Nysa, tel. 
077/4354444
PRZYCZEPA TOWAROWA D46, -1.500 zł. Budziwojów, 
tel. 076/818-63-16
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-osiowa, zarej. bezterminowo, 
po remoncie, wym. 3x1.55x0.9 m, ład. 11, tylna burta otwie
rana, teleskopy, - 3.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-58-96
PRZYCZEPA TOWAROWA sprowadzona z Niemiec, cię
żar całk. 2500 kg, burty, stan b. dobry, • 5.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0502/15-74-67
PRZYCZEPA TOWAROWA D-35 zarejestrowana, przegląd,
- 1.000 zł. Koźmin Wielkopolski, woj. kaliskie, tel. 
0603/43-10-95
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW samochodowa, 
z hamulcem najazdowym, kontener-izoterma, przystoso
wana do przewozu odzieży, drzwi z tyłu i z boku, fabrycz
nie nowa, - 7.500 zł. Legnica, tel. 076/887-10-69 po 
godz. 18
PRZYCZEPA TOWAROWA ład. 3.5 t, do remontu burty i 
podłoga, - 800 zł. Oława, tel. 071/313-84-08 po godz. 18 
PRZYCZEPA TOWAROWA 6 t, stan dobry, zarejestrowa
na, w rozliczeniu może być barak budowlany, - 1.500 zł. 
Paszowice, tel. 076/870-12-07 
PRZYCZEPA TOWAROWA połowa, z hakiem, - 250 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/815-10-99 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 2042HT 2-osio- 
wa, ład. 1.311, masa całk. 2 t, plandeka, - 5.500 zł. Wro
cław, tel. 071/322-59-00, 0602/24-5845 
PRZYCZEPA TOWAROWA dłużycowa, do Żuka, ciągnika 
lub innego pojazdu dostawczego - 600 zł. Ziębice, tel. 
0606/87-35-52 *
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50, 1973 r. 2 szt. - 2.800 
zł/szt. Wińsko, tel. 071/389-85-15 
PRZYCZEPA TOWAROWA VERDAU, 1978 r. HL 80, po 
remoncie kapitalnym, wysokie burty, • 5.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0601/73-88-00
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50, 1979 r. nowe 
opony (900), metalowa podłoga, stan dobry, • 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-7046, 0601/79-7843 
PRZYCZEPA TOWAROWA WEKA WIEDENBRUCK, 1980

NAPRAWA PRZYCZEP
T O W A R O W E , K E M P IN G O W E  
(także  za ch od n ie  po  w ypadku) 

"MAT" s.c., Wrocław, ul. Żmigrodzka 249 
tel. 0-501 172 654 0P994734

r. wym. 8.2x2.4x2.5 m, 3-osiowa, aluminiowe burty, na 20 
europalet, - 11.000 zł. Legnica, tel. 0607/2648-62 
PRZYCZEPA TOWAROWA IFAHL-120,1980 r. uniwersal
na, 3-osiowa, 13,51, stan dobty, • 2.700 zł. Lipinki Łużyc
kie, tel. 068/375-20-59
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1980 r. ład. 4.5 i 6 ton, stan 
dobry -1.800 zł/szt. Popęszyce 65, gm. Nowe Miasteczko, 
tel. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
PRZYCZEPA TOWAROWA WABCO, 1982 r. 2-osiowa, sze
roki rozstaw, nowe poduszki pow. (10.000 km), odbudo
wane 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 przy
czepy idealny, -15.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-55 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50, 1982 r., przegląd do
08.2001 r., układ hamulcowy i instalacja el. .Euro", - 2.700 
zł + VAT. Wrocław, tel. 357-29-22 wewn. 12 
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1984 r. 3-osiowa, wywrót na 3

HAKI HOLOWNICZE
nowe polskie, używane oryginalne, % 

wszystkie typy i modele 5 
doradztwo, sprzedaż, montaż 3 

W-w, ul. Ślfżna 222 (przy ibiegu Sudeckiej) 
tel. 071/367-92-14, 0-607-093-810

strony, hydrauliczny, prod. zach., wym. 820x110x240 cm, 
opony bezdętkowe, resory paraboliczne, • 16.500 zł. Le
win Brzeski, tel. 077/412-71-98 po godz. 20 
PRZYCZEPA TOWAROWA PIŁAWKA D-44B, 1987 r. stan 
b. dobry, kpi. dokumentacja. Jaźwina 118, gm. Łagiewniki, 
tel. 074/836-5246
PRZYCZEPA TOWAROWA KAISER, 1987 r., aluminiowa, 
dł. 12.6 m, 3-osiowa na poduszkach, 1 oś podnoszona, 
regulacja do rampy, plandeka, nowe hamulce, stan b. do
bry, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-40-86, 
0604/41-3545
PRZYCZEPA TOWAROWA HL, 1988 r. ładowność 8 t, -
3.000 zł. Brąszewice, woj. łódzkie, tel. 043/821-15-05, 
0608/85-31-00
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN P4 ,1988 r. ładow
ność 11.5 t, stan dobry, - 2.800 z l  Dziadowa Kłoda, tei. 
062/785-93-64
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN D-616,1989 r. stan 
dobry, oplandekowana, po remoncie, ład. 11.51, - 4.000 zł 
+ VAT lub zamienię., tel. 090/68-38-75, 0602/67-64-95 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-55,1989 r. ład. 6.000 
kg, - 6.000 zł. Chmielowice, gm. Komprachcice, tel. 
077/457-37-88
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN P 4 ,1989 r. niebie
ska, pojedyncze koła, 17 europalet, ład. 11.51, • 2.800 zł. 
Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-91-19, 0606/18-5940 
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN P 4 ,1989 r. ład. 12 
t, nowe opony, aluminiowe burty 80 cm, • 3.800 zł. Nie
dźwiednik, tel. 074/816-09-71 
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS PV 22,1991 r. nie
bieska, oplandekowana, 3-osiowa, na resorach, aluminio
we burty, ład. 16.5 t - 10.500 zł, zamienię na naczepę, 
Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-91-19, 0606/18-59-40 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 1200 BH, 1991 
r. 2-osiowa, z hamulcem, ład. 1.050 kg, po kapitalnym re
moncie, atrakcyjny wygląd. Stary Jaworów, woj. wałbrzy
skie, tel. 074/851-63-18
PRZYCZEPA TOWAROWA ZASLAW D-636, 1996 r. wy
wrót 2-stronny, wysokie burty, ład. 11 t, stan b. dobry, -
21.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-0049 
PRZYCZEPA WYWROTKA 1-osiowa, prod. jugosławiań- 
skiej, skrzynia ładunkowa 350 x 200 cm -1800 zł. Jawor, 
tel. 076/870-83-09

PRZYCZEPA WYWROTKA SANOK ład. 4:5 t, podwójne 
nowe burty, nowe opony, stan idealny, • 35.000 zł. Doma
szowice, woj. opolskie, tel. 077/41945-93 
PRZYCZEPA WYWROTKA do remontu, wywrotka, ład. 3.5 
tony, - 4.800 zł. Góra Śląska, tel. 065/544-75-93 
PRZYCZEPA WYWROTKA 2 szt., prod. niemieckiej, ład. 6 
t, nowe - 11.000 zł/szt. Milejowice, gm. Żórawina, tel. 
071/788-82-60
PRZYCZEPA WYWROTKA D47, - 2.800 zł. Oława, tel. 
071/313-84-08 po godz. 18
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 ład. 8.51, - 5.000 zł. 
Rogów Sobócki, tel. 071/316-37-28 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011 wywrót na 2 strony, 
opony 1200, ład. 8 1, • 5.000 zł lub zamienię na prasę do 
słomy Z-224 lub ciągnik rolniczy. Wrocław, tel. 
0606/50-99-68
PRZYCZEPA WYWROTKA KASSBOHRER DKD 17,1978 
r. 3-osiowa, 16300 kg ładowności, stan b. dobry, kiprowa- 
na pneumatycznie, aktualna rejestracja, - 8.500 zł. Źarka 
n/Nysą, tel. 075/778-22-25, 0602/87-05-86 
PRZYCZEPA WYWROTKA IFA ML 8011, 1980 r. szara,
2-stronny wywrót, bliźniacze koła, wysokie burty 1.3 m, tech
nicznie sprawna, 2 szt • 4.200 zł/szt lub zamienię na na
czepę. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-18-52,0501/71-40-44 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-80-11, 1980 r. podwójne 
burty i koła, • 5.500 zł. Tworzyjanów 27, tel. 074/850-44-89 
PRZYCZEPA WYWRTOKAHL-,8011,1981 r.,-6.000 zł lub 
zamienię na mniejszą. Piotrowice, gm. Przemków, tel. 
076/831-0749
PRZYCZEPA WYWROTKA IFA, 1989 r., 6011 ND, koła 
1000/20, po remoncie kapitalnym, nowe burty i podłoga, 
nowy dyszel i inst. elektryczna, - 5.000 zł. Strzegom, tel. 
0603/96-16-05
PRZYCZEPA WYWROTKA BRANDYS, 1990 r. wywrotka, 
na oponach bezdentkowych, w ciągłej eksploatacji, stan b. 
dobry. - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
PRZYCZEPA WYWRTOKA 1-osiowa, wywrotka, -1.600 zł. 
Brzeźnica, gm. Dąbie, tel. 068/383-21-02 
PRZYJMĘ PRZYCZEPY KEMPINGOWE na wojskowe pole 
namiotowe. Wrocław, tel. 0501/5445-01 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM, 1990 r., wym.
1,5 x 1 m, koła 12”, zarej. bezterminowo, nowa tablica, 
ubezp. OC - 600 zł na motor, motorower Simson, Fiata 
126p w tej cenie. Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 po godz. 18 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ SANOK D47B, 
1977 r., na przyczepę wywrotkę 6-12 ton lub samochód 
ciężarowy, skrzyniowa, wywrotka, może być bez przeglą
du. Kolsko, tel. 068/35241-68 po godz. 19

ZAMIANA
ALFA ROMEO 33,1991 r., 167 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm + pilot, 5-drzwio
wy, halogeny, - 10.000 zł, zamienię na Daewoo Tico, For
da Fiestę, Fiata Uno. w tej cenie, Lubin, tel. 076/84649-68 
AUD1100,1982/87 r.. 220 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, bia
ły, zadbany, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, ABS, hak, 
.cygaro* - 6.800 zł, zamienię na ciężarowy Mercedes 808 
lub 813. Zgorzelec, tel. 075/775-4442 
AUD1100,1983 r., 2300 ccm, wtrysk, biały, .cygaro", wspo
maganie kierownicy, RO, • 5.000 zł, zamienię na inny. Twar
dogóra, teł. 071/315-01-33, 0607/32-36-54 
AUD1100 CC, 1989 r., 2200 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie, zamienię na busa, do 11.000 zł. 
Bukówek, gm. Środa Śląska, tel. 071/317-14-53 
AUD1100 OUATTRO, 1990 r., zamienię na inny. Trzebiel, 
tel. 0600/18-04-98
AUDI 80,1980 r., 196 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, po remoncie blacharki, dużo nowych części, hak, 
zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, aktualny przegląd, I 
właściciel, stan dobry • 2.150 zł zamienię na VW diesla, 
może być uszkodzony, pilne. Wałbrzych, tei. 074/664-23-27 
AUDI 80,1981 r., 230 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wiśnio
wy, przegląd do 04.2001 r., stan silnika b. dobry, stan ka
roserii dobry, alum. felgi, hak, zamienię na VW Polo, Golf, 
poj. 1100 ccm lub 1300 ccm lub Renault 5,9, Citroen Visa. 
Syców, tel. 062/785-25-81
AUDI 80 GLS, 1986 r., 1600 ccm, złoty metalic, stan b. 
dobry, zadbany, garażowany, kpi. dokumentacja, weluro
wa tapicerka, ekonomiczny, zamienię na tańszy (Fiat 126p, 
Polonez). Leszno, tel. 065/520-2048, 0502/61-39-54 
AUDI A 4 ,1995 r, turbo D • zamienię na Audi A4 kombi, 
także turbo D. Kobierzyce, tei. 071/311-13-22, 
0609/59-01-17
AUDI A6 ,1995 r., 1900 ccm, TDi klimatyzacja, ABS, 2 pod. 
powietrzne, immobilizer, alarm, automatic - 38.500 zł, za
mienię na droższy Audi lub Mercedes. Lubin, tel. 
076/84645-80 po godz. 18, 846-10-55 
AUDI COUPE, 1989 r., 2800 ccm, V6.24V, żółty, 200 KM, 
ABS, alarm + pilot, wspomaganie kier., el. otwierane szyby 
i szyberdach, el. reguł, lusterka oraz reflektory, sportowa 
kierownica i pedały, spoilery, duża lotka, aluminiowe felgi, 
stan b. dobry • 17.000 zł, zamienię na tańszy samochód. 
Wambierzyce, tel. 074/871-90 5̂3 
AVIA A31,1983 r. kontener 5.1x 2.1x 2.1 m. zamienię na 
osobowy. Oborniki śląskie, tel. 071/310-22-28, 
0604/87-56-50
BMW 316 i, 1991 r., 108 tys. km, 1600 ccm, zolty, szyber
dach, centr. zamek, 3 zabezpieczenia, drewniana kierow
nica, serwo, alum. felgi, spoiler, atrakcyjny wygląd - 22 800 
zł, zamienię na BMW 525 lub Mercedesa 124. Oleśnica, 
tel. 0606/87-99-61
BMW 318 i, 1978 r., 1600 ccm, ciemnozielony, silnik 1985 
r., stan dobry, - 1.300 z ł , zamienię na inny w tej cenie. 
tel. 0608/16-51-07
BMW 318,1982/97 r., 1800 ccm, kolor grafitowy metalic, z 
urzędu celnego, zarejestrowany, ciemne szyby, sportowa 
kierownica, inst. gazowa na gwarancji, - 3.500 zł, zamie
nię na inny. Gostyń, tel. 0608/77-8142 
BMW 520 E-34, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, hak, stan dobry, zamienię na inny kombi, van, bus, 
w tej cenie, może być uszkodzony lub do remontu. Gło
gów. tel. 076/831-59-90. 0502/36-19-78 
BMW 524 TD, 1991 r.. 200 tys. km. 2400 ccm, turbo D. 
perłowoniebieski, pełne wyposażenie, serwisowany, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 23.200 
z ł , zamienię na tańszy lub droższy, Mercedes 180, Ome
ga B. Wrocław, tel. 0503/04-6947 
BMW 5251, E-34,1988/94 r., 195 tys. km, 2500 ccm, per- 
łowogranatowy, 170 KM, ABS, komputer, alum. felgi Ham- 
man przód - 8.5/17/235, tył • 10/17/255 (wartość kół 7.000 
zł), stan techn. idealny • cena 19.000 zł, zamienię na VW 
Corrado, Audi coupe lub V8, może być duża pojemność. 
Zielona Góra, tel. 0606/58-27-21 
BMW 525,1992/93 r.. 131 tys. km. 2500 ccm, TDS, kolor 
grafitowy metalic, serwo, ABS, książka serwisowa, w kraju 
od 12.2000 r., automatic, centralny zamek, poduszka pow., 
tempomat, wszystkie el. dodatki, oryginalny hak, - 28.400 
z ł , zamienię na Opla Astrę TDS, 94/96. r.. Żórawina, tel. 
071/316-50-54, 0600/19-93-28 
BMW 635 CSI, 1980 r., 3500 ccm, benzyna + gaz, zielony 
metalic, I właścicielw kraju, nie składak, kompl. dokumen
tacja, dużo dodatków bez klimatyzacji, zamienię na dostaw
czy, osobowy lub minikoparkę, także droższą. Dzierżoniów, 
tel. 0604/50-67-17
BMW 730 E-32,1990 r, 197 tys. km, 3000 ccm, błękitny 
matalic, włoska instalacja gazowa, pełne wyp. elektr. (szy
by, lusterka, szyberdach, lampy), ABS, komputer, podgrze
wana przednia szyba, RO CD rds, drewno, wspomaga
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nie, centr. zamek * alarm * pilot, pełne cło, stan idealny, 
• 23.500 zł lub zamienię na mniejszy, do 18 000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0502/60-79-49 ' ,
CHRYSLER PREMIER EAGLĘ, 1990 r.. 90 tys. km, 3000 
ccm, czarny metalic, zarejestrowany na 2000 ćcm, pełne 
wyposażenie, - 16.500 z ł , zamiana na inny. Jarocin, tel. 
062/740-90-63 po godz. 20. 0607/75-65-31 
CITROEN BX, 1984 r., 1400 ccm, czerwony, el. otw. szy
by, • 1.500 zł , zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 
062/751-33-55
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, nowe po
krowce i klocki hamulcowe, odcięcie zapłonu, alarm, el. 
otw. szyby, centralny zamek, RM + głośniki Magnat, atrakc. 
wygląd, zadbany, stan b. dobry, - 7.000 z ł, zamienię na 
spdrtowy, o większe] pojemności, w tej cenie. Wrocław, 
tel. 071/321-54-92, 0503/91-26-89 
CITROEN BX SKŁADAK, 1996 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, po przeglądzie techn., RO + głośniki, za
dbany • 7000 zł, zamienię na Renault 5, 21, może być 
uszkodzony albo rozbity. Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bo
lesławiec, tel. 0606/23:96-53 
CITROEN C25, 1990 r.. 184 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, 3-osobowy, 5-biegowy, ścianka cel
na, po remoncie kapitalnym silnika, stan b. dobry -13.800 
zł, zamienię lub sprzedam. Nysa, tel. 0604/45-88-20 
CITROEN XM, 1993 r., 149 tys. km. 3000 ccm. V6, bor
dowy metalic, pełne wyposażenie, automatic, alum. fel
gi, nowe opony, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, zadbany, • 14.000 z ł , zamienię na tań
szy. Legnica, tel. 076/86&46-74 
CITROEN ZX, 1992 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, śliw
kowy, 4-drzwiowy, radioodtwarzacz, el. otwierane szyby, 
centralny zamek, w kraju od miesiąca, ocłonyl zarejestro
wany, stan b. dobry • 11.600 zł, zamienię na inny, chętnie 
diesel, możliwa dopłata do 2.000 zł. Gostyń, woj. lesz
czyńskie, tel. 0604/33-86-50 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 30 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
srebrny metalic, sedan, • 24.900 zł zamienię na dostaw
czy, bus, terenowy, pick-up. Lubin, tel. 0607/26-34-44 
DAEWOO MATIZ TOP, 2000 r., 24 tys. km. 800 ccm, zło
ty metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, 3 .stop*, regulacja 
świateł, immobilizer! zegar el., centralny zamek, klimaty
zacja, wspomaganie, el. otw. szyby, tylna wycieraczka, 
łotka, el. reg. lusterka - 25.500 zł, zamienię na Golfa, 
Toledo, Polo, Bora, lekko uszkodzone nowe. Pieszyce, 
tel. 074/836-62-97
DAEWOO TICO, 1996 r., 800 ccm, fioletowy, zamienię 
na większy, możliwa dopłata.. Świebodzice, tel. 
074/854-50-70
DAEWOO TICO, 2000 r., 800 ccm, czerwony metalic, • 
zamienię na Renault Megane tub VW Golfa. Kamienna 
Góra, tel. 075/645-54-28 po.godz. 14 
DAIHATSU TERIOS, 1997/98 r., 58 tys. km, 1300 ccm, 
szafirowy metalic, 4x4, ABS, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, relingi dachowe, RM -
32.000 zł, zamienię na dostawczy, z dopłatą. Karpacz, 
tel. 0601/20-92-61
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, biały, instalacja gazowa, 
mało używany, .na chodzie* - 1.500 zł, zamienię na cią
gnik ogrodniczy sam, w cenie skrzynia biegów (4). Kietrz, 
tel. 077/485-51-75
FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, nowy lakier, 
dużo nowych części, stan bardzo dobry, - 3.100 zł, za
mienię na inny, rozbity lub cały, motocykl, rower, kompu
ter. Pudliszkf, tel. 065/573-84-80 
FIAT 126p, 1981 r., 11 tys. km, 650 ccm, niebieski, po 
remoncie kapitalnym nadwozia, wymieniona blacharka, 
po malowaniu, konserwacja, lotnicze fotele, zapłon w sta
cyjce, alternator, zamienię na Fiata 125p pick-up lub inny 
pick-up. Legnica, tel. 076/722-69-79 po godz. 18 
FIAT 126p, 1984 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwień mek
sykańska, stan dobry, po remoncie kapitalnym silnika i 
blacharki w 1998 r., nowe nadkola i progi - 1.500 zł, za
mienię na Poloneza lub Fiata, inst. gazowa, stan b. do
bry lub dobry, możliwa niewielka dopłata. Żelazów k. Ko* 
strzy, gm. Strzegom, tel. 074/851-65-91, 0600/80-22-71 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, przegląd 
do 04.2002 r., lotnicze fotele, pasy bezwł., halogeny prze
ciwmgielne, światła dzienne, stan silnika dobry, w ciągłej 
eksploatacji, alternator, blacharka do lakierowania, za
mienię na Fiata 126p, z dopłatą do 1.000 zł. Rybnica, 
gm. Stara Kamienica, tel. 075/751-45-73 
FIAT 126p, 1986 r. kompletnie zniszczony + silnik, icpl. 
dokumentacja, na telefon komórkowy Nokia 3310, 3210 
lub inny, • 400 zł, zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 
-074/842-41-39, 0503/68-55-57 
FIAT 126p FL, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, kolor grosz
kowy, po remoncie silnika, zapłon w stacyjce, szeroka 
deska rozdz., alternator, wysokie fotele, stan dobry - 1900 
zł, zamienię na inny, Ford, Fiat, Opel, uszkodzony, do 
remontu, z dopłatą. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-23-08 
FIAT 126p FL, 1991 r., 67 tys. km, 650 ccm tylna szyba 
ogrzewana, hak, bagażnik dachowy, garażowany, stan b. 
dobry, przegląd do 03.2002 r. - 3.400 zł, zamienię na Fiata 
Pandę 900 ccm. Jelenia Góra, tel. 075/752-25-30 
FIAT 126p, 1991 r., 50 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. 
dobry, • 2.600 z ł , zamienię na większy, Polonez, z inst. 
gazową, Opel, Ford. Kłodzko, tel. 074/647-03-69 
FIAT 126p, 1991 r., 53 tys. km, 650 ćcm, niebieski, oryg. 
lakier, tylne szyby uchylane, pasy bezwładnościowe, li- 
stwowy układ kierowniczy, nowy akumulator (gwarancja), 
wymienione sprzęgło, docisk i łożyska/nowy olej, stan b. 
dobry - 3.700 zł lub zamienię na Kadetta, .łezkę*, 1300 
ccm, 3-drzwiowy w tej cenie, może być lekko uszkodz., 
sprawny, bez korozji, Miłogostowice, tel. 076/857-04-07 
FIAT 126p BIS, 1992 r., 88 tys. km, 700 ccm, niebieski, 
stan dobry, ważne OC, przegląd do 05. 2002 r., lotnicze 
fotele, nowe opony, w ciągłej eksploatacji, - 2.500 zł lub 
zamiana na auto prod. zachodniej, do 2.0-2.3, VWogó- 
rek. Kotla, tel. 0607/80-22-62 
FIAT 126p, 1997/98 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, - 6.300 z ł , zamienię na większy, z dopłatą. 
Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 0603/59-73-81 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r, 7 tys. km, 700 ccm, czar
ny, el. otw. szyby, centralny zamek, blokada skrzyni bie
gów, uchylne szyby, zegarek, stan b, dobry, - 9.400 z ł , 
zamiana na Fiata 126p el. Pleszew, tel. 062/742-53-11 
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 86 tys. km, 899 ccm, 
bordowy metalic, najbogatsza wersja, atrakc. wygląd, 
uszkodzone bardzo lekko drzwi (pęknięte), • 12.000 z ł , 
zamienię na osobowy 1400 ccm lub diesla w cenie 18000 
zł. Wrocław, tel. 071/351-95-53 
FIAT RITMO, 1981 r., 1500 ccm 4-drzwiowy, sprawny, za
mienię na motocykl. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT RITMO, 1982 r., 63 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
po remoncie kapitalnym blacharki i po lakierowaniu, stan 
techn. dobry - 3000 zł, zamienię na Fiata 126p do 1000 
zł lub sprzedam. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/11-84-58 
FIAT TIPO, 1994 r , 1400 ccm, kolor, grafitowy metalic,
5-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, do lakiero
wania błotnik • 11.500 zł zamienię na VW Passata kombi, 
może być do lakierowania lub poobijany. Jugowiec, gm. 
Środa Śląska, tel. 071/795-13-00 
FIAT UNO, 1990 r., 148 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czar
ny, szyberdach, centralny zamek, obniżony - 9.500 żf, Za
mienię na inny, może być kombi. Wrocław, tel. 
071/357-90-28, 0607/76-64-79 
FIAT UNO 45S, 1994 r., 78 tys. km, 1000 ccm, zielony 
metalic, tylne szyby uchylane, 3-drzwiowy, zamienię na 
Fiata 126p lub inny, może być uszkodzony. ., gm. Po
niec, tel. 065/573-32-39
FORD ESCORT XR3i, 1988 r.. 90 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, biały; zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ka
talizator, oznakowany, ciemne szyby, welurowa tapicer

ka, Szyberdach? dzielona tyfria kanapa, spoilery, zadba
ny, atrakc. wygląd - 8.100 zł,zamienię na inny, może być 
do remontu lub Fiat 126p. Bielawa, tel. 074/$45r36-87, 
0603/81-53-63
FORD ESCORT Ghia, 1989/95 r., 132 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, czarny, 3-drzwiowy, RM, szyberdach, dzielona 
tylna kanapa, alarm + 2 piloty, po wymianie amortyzato
rów i sprzęgła - 8.500 zł, zamienię na VW Transportera 
(bus) lub inny z siedzeniami. Olszyna, tel. $609/29-03-54 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 
centralny zamek, hak, alarm, stan dobry - 12.000 zł lub 
zamiana na Prelude lub inny. Polkowice, tel. 
076/749-33-12
FORD FIESTA, 1991 r., 107 tys. km. 900 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, radioodtwarzacz, 
stan b. dobry • 9.800 zł, zamienię na 4-drzwiowy, chętnie 
diesel, możliwa dopłata do 3.000 zł g. Gostyń, woj. lesz
czyńskie, tel. 0604/33-86-50 
FORD FIESTA, 1995 r., 1800 ccm, diesel, czarny meta
lic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otw. szyby , 
zamienię na inny. Pleszew, tel. 0502/55-97-32 
FORD GALAXY, 1996 r., 88 tys. km, 2000 ccm, 16V, zie
lony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 42.000 
z ł , zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/846-31-23, 
0604/77-39-30
FORD GALAXY Ghia, 1999 r., 71 tys. km, 2800 ccm, V6, 
Zielony metalip, klimatronic, el. otw. szyby x6, ABS, alum. 
felgi, 2 pod. powietrzne, 7 siedzeń, welurowa tapicerka, 
przyciemnione fabr. szyby, relingi, bez"wypadku, kupiony 
w salonie, I właściciel • 78.000 zł, zamienię na TD do
30.000 zł. Wrocław, tel. 0502/52-68-12 '
FORD MONDEO, 1995 r., 1500 ccm, 16V, wiśniowy me
talic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centralny za
mek, immobilizer, kupiony w kraju, II właściciel, zamienię 
na Forda Transita (osobowy). Borek, tel. 065/571-67-06 
FORD MONDEO, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czarny, do malowania, bogate wyposażenie, klimaty
zacja • 20.000 zł zamienię na busa. Jedlina Zdrój, tel. 
0606/36-01 -64 x
FORD MONDEO, 1996 r., 75 tys. km, 1800 cćm, śliwko
wy metalik, pełne wyposażenie oprócz skóry, II właściciel 
w Polsce, przegląd do 2002 r. - 29 000 zł, zamienię na 
inny w tej cenie, np. Mercedes, Opel, Nissan. Wałbrzych, 
tel. 074/848-12-26
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, diesel zamienię na VW 
Transporter, diesel albo osobowy, z dopłatą. Kolsko, tel. 
068/352-41-68 po godz. 19
FORD PROBE GT, 1.992 r., 115 tys. km, 2200 ccm, turbo 
intercooler, 5-biegowy, wspomaganie, alum. felgi, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, 
kpi. dokumentacja, stan idealny • 16.700 zł, zamienię na 
tańszy. Strzelin, tel. 0604/23-81-68 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 172 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D ekonomiczny, zadbany, bez korozji, cena • 12.700 
zl, zamienię na busa, chętnie oszklony, 8-osobowy lub 
większy. Żarów, te l 074/858-98-11, 0605/92-26-49 
FORD TRANSIT, 1978 r., 2400 ccm, diesel uszkodzony 
silnik, po remoncie blacharki w 1999 r., ważny przegląd - 
zamienię na osobowy, kombi. Oleśnica, tel. 071/398-84-01 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, niebieski-, ni
ski, krótki, oszklony, 9-osobowy, stan dobry, zamienię na 
osobowy, np. Audi 80, VW Passat albo Opel Vectra. Kęp
no, tel. 0602/58-89-94
HONDA CIVIC, 1993 r, 160 tys. km, 1400 ccm, 16V, nie
bieski metalic, szyberdach, hak, el. reg. reflektory, podło
kietnik, 4 zagłówki, • 14.900 z ł , zamienię na inny. Polko
wice, tel. 0604/89-03-20
HONDA PRELUDE GTI, 1989 r., 2000 ccm, żółty, atrakc. 
wygląd, el. szyberdach, alum. felgi 16 cali, radio + RDS, 
ekonomiczny, stan dobry, zamienię na tańszy, Fiata 126p, 
Poloneza. Leszno, tel. 065/520-20-48, 0502/61-39-54 
rfYUNDAl ATOS, 1999/00 r, 28 tys. km, 1000 ccm, żółty, 
wspomaganie kier., halogeny, - 20.000 z ł , zamienię na 
dostawczy, Lublin-izoterma albo inny., możl. dopłaty, Wro
cław, tel. 0501/34-70-78
JEEP GRAND CHEROKEE. 1997 r., 4000 ccm, kolor wi
śniowy metalic, terenowy, stan b. dobry, • 65.000 z ł , za
mienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/343-22-49 
KAMAZ 52.212,1987 r., 62 tys. km, 10850 cęm, niebie
ski, długa skrzynia, wywrotka 6 m, w ciągłej eksploatacji, 
zamienię na ciągnik U-914 albo inne propozycje. Wołów, 
tel. 071/389-01-52
MAZDA 323,1986 r., 220 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, po wymianie pompy i rozrusznika, zadbany, ciem
ne szyby, malowane wnętrze, ciekawy wygląd - 6.600 zł, 
zamienię na inny samochód osobowy, w cenię do 3.000 
zł albo na motocykl db 6.500 zł, mogą być uszkodzone. 
Grodków, tei: 077/415-25-46, 0609/63-85-89 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm,.diesel, złoty metalic, za
mienię na na ciągnik rolniczy z przyczepą wywrotką lub 
samochód osobowo-towarowy. Kolsko, tel. 068/352-41-68 
po godz. 19
MAZDA 626,1995 r., 72 tys. km, 1800 ccm, 16.V, srebrny 
metalic, wspom. kierownicy; 4 el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, centralny zamek, 5-drzwiowy, dzie
lone tylne siedzenia, zabezpieczony - 26.500 zł zamienię 
na VW Transportera T4, z silnikiem turbo D. Wałbrzych, 
tel. 074/841-67-75
MERCEDES 190 D, 1984 r,, 2000 ccm, diesel: listwy i 
zderzaki szerokie, maska do 500 SL. szyberdach, drew
niana kierownica, alarm, silnik.+ pilot. ząmienię na Re
nault Espace Van, VW Transporter T2, bus. oszklony, die
sel lub TD z dopłatą. Chojnów, tel, 076/819-10-04, 
0604/19-61-54
MERCEDES 190,1987 r., 214 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy, szyberdach, wspomaganie, centralny za
mek, RM - 15.900 zł, zamienię na Mercedesa 124, Nis
sana, Toyotę, Seata Ibizę, Opla Kadetta albo Astrę. 
Wschowa, tel. 065/540-24-76, 0601/75-14-17 
MERCEDES 200 D. 1988 r., 260 tys. km, grafitowy meta
lic, zadbany, dużo dodatków, 5-biegowy, - 18.500 z ł , za
mienię na autokemping. Nowa Sól, tel. 068/387-61-64, 
0604/30-54-82
MERCEDES 200 124,1988 r., 2000 ccm, diesel, .kawa z 
mlekiem*, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, 
Mul-T-Lock, immobilizer, alarm + pilot, skóra, el. reguł, 
lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, oznakowany, po
duszka pow., RO, stan b. dobry, - 21.000 z ł , zamienię na 
Mercedesa 208 D, busa, w tej cenie. Pieszyce, tel. 
074/645-48-98, 0607/24-18-68 
MERCEDES 210 E KOMBI, 1996 r., 67 tys.lćm, 4200 ccm, 
benzyna, ciemnoatramentowy, pełne wyposażenie, pakiet 
AMG, I właściciel, nie zarej. w kraju - 90.000 zł, zamienię 
na inny. Wrocław, tel. 0604/32-67-63 
MERCEDES 220123D, 1979/91 r.,2200 ccm, biały, nowe 
opony, wspomaganie, po przeglądzie i OC - 4.800 zł, za
mienię na Transporter lub osobowy Ford, Opel, VW, inny. 
Wrocław, teł. 0502/87-41-67 
MERCEDES 230 124 E, 1987 r., 220 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, metalic, inst. gazowa, szeroka listwa, ciemne 
szyby, bez korozji, stan idealny zamienię na Mercedesa 
kombi, diesla lub sedana diesla, chętnie automatic, 
1991/1992 r., poj. 2500 ccm, 3000 ccm, z dopłatą. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 0603/64-69-25, 0606/42-96-58 
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 230 tys. km, 2500 
ccm, diesel, czarny metalic, stan b. dobry, sprowadzony 
w całości, kpi. dokumentacja, oszczędny, wspomaganie, 
centralny zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, podłokiet- 
niki • na busa, długi, wysoki lub na kombi, po 1990 r., z 
dopłatą. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
MERCEDES 280126,1985 r., 2800 ccm, granatowy, spro
wadzony w całości, bez wypadku, stan b. dobry, - 23.000 
zł lub zamienię na droższy, C 220, 85-87r. lub 140, 95r.. 
Ćryfów Śl., tel. 075/781-24-22

MERCEDEjS 280 124 E, 1994 r. , 128 tys. km. 7800 ccm, 
benzyna, czarny, pełne wyposażenie - 40.000 zł, zamie
nię na Audi A3 lub A4. Wrocław, tel; 0600/10-21-15 
MERCEDES 300 116 D, 1975 r., 3000 ccm, diesel, biały, 
3 lata w kraju, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. an
tena, hak, drewno, drewniana kierownica, stanb. dobry •
6.900 zł, zamienię na nniejszy, z silnikiem diesla, do poj. 
1600 lub E + gaz, w tej cenie, lub sprzedam. Oława, tel. 
071/313-49-16 4
MERCEDES 307 D, 1979 r., biały, niski, krótki, - 8.000 zł 
zamienię na osobowy lub sprzedam. Świebodzice, tel. 
0605/69-20-69
MERCEDES 406 D, 1975 r., 2200 ccm, diesel, żółty, bla
szak, bliźniacze koła, stan dobry, do drobnych poprawek 
mechanicznych • 4.500 zł, zamienię na osobowy. Kowa
ry, tel. 0601/19-30-28
MERCEDES 809, 1991 r., 3800 ccm, diesel, niebieski, 
oplandekowany, skrzyniowy, wym. skrzyni z plandeką 
4.65x2.45x2.00 m, po remoncie, nowe opony, nadwozie 
typu BDF, na poduszkach, kompletna dokumentacja, I wła
ściciel, zamienię na dostawczy lub osobowy, także droż
szy. Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17 
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r., 160 tys. km, 2900 
ccm, turbo D ABS, ABD, EDC, wspomaganie kierownicy, 
alarm, tachograf, - 45.000 z ł , zamienię na tańszy samo
chód. Niemodlin, teł. 0604/84-79-40 
MERCEDES VITO 108,1996/97 r., 120 tys. km, 2300 cćm, 
diesel, zielony, ABS, ASD,: SRS, poduszka powietrzna 
(cała), el. reg. lusterka, radioodtwarzacz, wspomaganie, 
stan b. dobry, serwisowany w ASO, bez wypadku, • 39.900 
zł , zamiana na inny. Kalisz, tel. 062/766-47-64, 
0603/07-91-83
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r„ 160 tys. km. 1800 ccm. 
kolor malinowy, oryg. lakier w b. dobrym stanie, zabez
pieczenia, szprychowe koła, itp., sprzedam lub zamienię 
na tańszy. Zielona Góra, tel. 068/359-30-02 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r, 167 tys. km, 1800 
ccm, diesel, ciemnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, garażowany, przegląd do 05.2002 r., na Poloneza 
Caro 1996-97 r., z inst. gazową, z dopłatą do 2000 zł. 
Piława Górna, tel. 0602/53-50-17 po gódz.15 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1991/96 r., 148 tys. km, 
1500 ccm, GLi 12V, złoty metalic, szyberdach, centralny 
zamek, wspomaganie kier., hak, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, zamienię na inny. Oława, tel. 0609/58-41-08 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 215 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
srebrny metalic, nowy akumulator i ukł. kierowniczy, eko
nomiczny , zamienię na busa skrzyniowego, za dopłatą z 
mojej strony. Oborniki śląskie, tel. 071/310-13-78, 
0603/34-33-96
NYSA 522 T, 1987 r., 50 tys. km, 2120 ccm, granatowy, 
kabina 2-osobowa, skrzynia ład., stan dobry - 1.000 zł 
zamienię na sam. osobowy, motor, przyczepkę, inne w 
tej cenie. Śrem, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/665-74-67 po godz. 18
OPEL ASTRA CL, 1993/94 r., 151 tys. km, 1400 cćm, 
benzyna, bordowy perła metalic, stan idealny, sprowa
dzony w całości, w kraju od 6 mies., bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, książka serwisowa, 5-biegowy, szyberdach 
- na busa lub kombi lub inne propozycje. Wrocław, tel. 
0607/81-54-10
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 85 tys. km. 1700 ccm, tur
bo D, zielony metalic, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, radio, w kraju od 6 miesięcy, ciemne szyby boczne, 
szyberdach, zamienię na inny. Rawicz, tel. 065/546-47-49, 
0606/51-38-01
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 41 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, chabrowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, 
ABS, wspomaganie kier., relingi, komputer, reg. fotele, 
dzielona tylna kanapa, czarne zderzaki, lusterka i listwy 
boczne, zagłówki, obrotomierz, garażowany, pełna doku
mentacja, atrakcyjny wygląd, • 24.600 z ł , zamienię na 
tańszy, Opel Kadett, VW Golf, Fiat 126p, inne. Wschowa, 
tel. 065/540-42-17
OPEL ASTRA II, 1998 r., 27 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, ABS, szyberdach, - 29.900 z ł , zamienię na Seata, 
VW, 94/95 r., TDi, 3-drzwiowy. Wąsosz, tel. 0603/51-75-61 
OPEL CORSA, 1986 r., 1300 ccm.ÓHC, niebieski, 5-bie
gowŷ  alum. felgi, kubełkowe fotele, atrakc. wygląd, stan 
b. dobry - 5.500 zł, zamienię na VW Passata,'Kombi, jrok 
prod. 1986/87, poj. 1600 ccm, diesel. Głogów, tel. 
076/834-53-05
OPEL CORSA B, 1996 r., 132 tys. km, 1400 ccm, Ecotec, 
biały, centralny zamek, alarm.+ pilot, alum. felgi, RO Sony 
+ 6 głośników, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, ser
wisowany, garażowany, bez wypadku, immobilizer, ciem
ne szyby, welurowa tapicerką, sportowy tłumik i inne do
datki, • 19.000 zł lub zamienię na BMW 52Q 24V, 525, 
M3,'Mercedesa 190 E. Bogatynia, tel. 0608/85-24-15 
OPEL FRONTĘRA, 1994 r., 140 tys. Jem, 2300 ccm,-tUr- 
bo D, zielony, długi, bez wypadku, alum. felgi i progi, szy
berdach, orurowany, centralny zamek, el. reg. lusterka, -
38.000 , zamienię na inny osobowy. Wrocław, tel.
0501/31-48-13
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, OHC, srebrny meta
lic, 4-drzwiowy, po malowaniu, sżyberdach, - 3.200 zł, za- 
mienię na komputer z niewielką dopłatą, lub komputer z 
osprzętem. Międzyrzecz, tel. 0604/72-35-13 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, OHC, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, po częściowym re
moncie silnika - 4.500 zł, zamienię na VW Santana lub 
Audi, benzynowy, z inst. gazową lub diesel, może być 
uszkodzony. Bogatynia, teł. 075/773-04-96, 
0603/40-50-38
OPEL KADETT, 1985 r., 100 tys. km, 1300 ccm, biały,
4-drzwiowy, szyberdach, aluminiowe felgi, pełna doku
mentacja, stan dobry • 5.900 zł, zamienię na uszkodzo
ny. Legnica, tel. 0604/72-40-44 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, niebieski metalic, szy
berdach, alarm, alum. felgi, centr. zamek + pilot, - 8.000 
z ł , zamiana na inny. Pleszew, tel. 062/742-63-43 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm 5-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, przyciemnione szyby, spoiler, alum. felgi, RO 
+ panel i głośniki, nowy ukł. wydechowy, katalizator, amor
tyzatory, nowy akumulator (gwarancja), po konserwacji, 
stan b. dobry, - 7.800 zł zamienię na Forda Sierrę kombi, 
diesel lub inne propozycje. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 145 tys. km, 2000.ccm, 16V, 
fioletowy metalic, 150 KM, pełna elektryka, ABS, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, RO 
z RDS, alum. felgi 15”, atrakcyjny wygląd, - 11.000 zł, 
zamienię na Fiata 126p, Forda XR3i albo RS z lat 82/87 
r.. Wałbrzych, teł. 074/880-50-12, 0605/41-37-05 
OPEL KADETT SEDAN. 1990 r., 146 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, centralny zamek, szyberdach, ka
talizator, welurowa tapicerka, dzielona kanapa • 10,000 
zł, zamienię na Liaza, ciągnik siodłowy lub naczepę. Mię
dzybórz, tel. 062/785-65-62
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, relingi, sprowadzony w całości, -
9.000 z ł , zamienię na Fiata 126p, Uno, EscOrta, Kadet
ta. do 4.000 zł, Osieczna, tel. 065/535-02-70
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, bordowy metalic, ABS, 
alum. felgi, centralny zamek, szyberdach. hak, RM, alarm, 
stan b. dobry • 12.000 zł zamienię na VW Golfa Ili, busa, 
inne propozycje. Modlęcin, gm. Strzegom, tel. 
074/855-72-89, 0503/06-28-81 
OPEL OMEGA. 1990 r., 144 tys. km. 2300 ccm, diesel, 
kość słoniowa, oznakowany, alarm, centralny zamek, reg. 
fotel kierowcy, el. reg. reflektory, RO Sony, wspomaganie 
kierownicy - 11.400 zł zamienię na samochód z inst. ga
zową, ż dopłatą do 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-38-11 
OPEL OMEGA, 1990/91 r., kolor wiśniowy, zadbany, inst. 
gazowa, elektryka, szyberdach, ABS - 14.000 zł, zamie

nię na Opel Omega, od 1995 r., z dopłatą. Świdnica, tel. 
.0603/99-78-30
tfPEL OMEGA, 1991/97 r., 230 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna, 24V, czarny metalic, pełne wyposażenie, • 15.000 
z ł , zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0601/22-84-22, 
0606/97-43-77
OPEL OMEGA SEDAN, 1992 r., 156 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, wspomaganie kier., centralny zamek, welurowa 
tapicerka, - 12.500 z ł , zamienię na Opla Vectrę 1.7D, 
możliwa dopłata. Lwówek Śląski, tel. 0602/29-77-37 
OPEL REKORD, 1979 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, inst. gaz., metalic, automatic, nowe opony, szyber
dach, RO - 1.400 zł, zamienię na inny, większa poj. silni
ka, w podobnej cenie lub dopłacę. Wrocław, tel. 
071/316-12-65, 0608/59-23-54 
OPEL TIGRA, 1998/99 r., 37 tys. km, 1400 ccm, 16V, gra
natowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, alarm, 
komputer, alum. felgi, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd,
• 31.000 zł , zamiana na tańszy. Pleszew, tel. 
062/741-96-69, 0608/15-86-55 
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., 135 tys. km, 1600 ccm, 
Pb/, granatowy metalic, nie składak, katalizator, hak, 
wspomaganie kier., szyberdach, garażowany, składana 
kanapa -13.000 zł, zamienię na nowszy samochód, prod. 
japońskiej lub na Mercedesa 190, dopłata do 8.000 zł. 
Grodków, tel. 077/415-25-46, 0502/42-31-72 
PEUGEOT 306 SEDAN. 1995 r„ 70 tys. km, 140Ó ccm, 
czerwony, reg. kierownica, reg. świateł, immobilizer, centr.
. zamek + pilot, kupiony w salonie, alarm, Mul-T-Lock, dzie
lona tylna kanapa, - 18.000 z ł , zamiana na inny. Kalisz, 
tel. 0604/78-54-02
PEUGEOT J5, 1988 r., 2500 ccm wersja .maxi”, długi, 
blaszak, stan b. dobry, - 9.000 zł, zamienię na inny. Wro
cław, tel.-071/359-10-64
POLONEZ, 1990 r.,150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
inst. gazowa, po remoncie, stan dobry, - 3.300 zł lub za
mienię na inny samochód. Opole, tel. 077/474-89-95 
POLONEZ CARO, 1990 r., 1600 ccm, bordowy, bez ko
rozji, przegląd do 2002 r., po remoncie blacharki, hak, 
pokrowce, RM, stan idealny - 3.000 zł zamienię na Fiata 
126p, w idealnym stanie, po 1990 r., bez dopłaty lub na 
sprzęt RTV - wieżę stereo. Wałbrzych, tel. 0606/24-19-96 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, AB, biały, stan b. 
dobry, inst. gazowa, nowa (na gwarancji), - 4.300 z ł , za
mienię na Fiata 126p. Wałbrzych, tel.. 074/847-32-28, 
•0601/56-37-97
POLONEZ CARO, 1994 r. zamienię na Fiata Cinquecen- 
to, może być uszkodzony. Legnica, tel. 0606/61-69-11 
POLONEZ CARO, 1995 r., 79 tys. km; 1400 ccm, Rover, 
zielony metalic, - 7.500 zł, zamienię na VWTranśporter,' 
diesel, może być do małych poprawek. Wrocław, tel. 
0503/91-65-81
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 1600 ccm, GLI, zielony me
talic, alum. felgi, RO, alarm, pilot, Mul-T-Lock, spoilery, 
szerokie listwy, okrągłe zegary, szeroka oś, • 8.000 zł lub 
zamienię. Twardogóra, tel. 071/315-01-33,0607/32-36-54 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, behzyna + gaz, 
zielony, 5-osobowy, pełna zabudowa, stan dobry, alum. 
burty, butla gazowa w miejscu koła zapasowego, - 6.500 
zł , zamienię na Audi 100 .cygaro*. Bielawa, tel. 
074/645-84-80 w godz. 10-16 
RENAULT 18,1981 r., 1400 ccm, czerwony, stan dobry, 
bez korozji, nowe opony i amortyzatory - zamienię na Fiat 
126p, Skoda lub inne propozycje. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-70-39
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, hak, centralny za
mek - 9.300 zł, zamienię na inny, może być uszkodzony. 
Sobótka, tel. 071/390-92-27, 316-22-08 
RENAULT 21,1986 r., diesel, złoty metalic, wspomaga
nie kier., hak, szyberdach - 6.800 zł, zamienię na Merce
desa 124, VW Passata, Opla Omegę, Astrę kombi, inne 
propozycje. Wrocław, tel. 071/351-54-36, 0502/29-54-02 
RENAULT CLIO II, 2000 r., 20 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, 75 KM, biały, stan b. dobry, 4 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek + pilot, RO z CD, el. otw. 
szyby • zamienię na VW Lupo, diesel, 2000/2001 r., tel. 
077/416-46-63, 0608/29-22-28 
RENAULT ESPACE VAN, 1994 r., 170 tys. km, 2900 ccm, 
V6, kolor wiśniowy, na dostawczy Renault Kangoólub inny 
(może być osobowy). Wałbrzych, tel. 0604/48-20-18 
RENAULT LAGUNA KOMBI, .1998 r., 301ys. km, 1600 
ccm, 16V, zielony, 110-PS, klimatyzacja, ABS, alarm, cen
tralny zamek, 4 poduszki powietrzne, RÓ, el. otw,. szyby, 
el. reg. lusterka, reg. fotel kierowcy, stan b. dobry-43.000 
zł zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/664-98-36, 
0603/45-39-01 .
RENAULT MASTER, 1993 r., 174 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, srebrna plandeka, 3-psobowy +1,51, wspo
maganie kier., RM - 27.500 zł, zamienię na osobowy, die
sel. Jelenia Góra, tel. 075/755-48-54 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 80 tys. km, zielony, ku
piony w salonie, zderzaki w kolorze nadwozia, el. Otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, alarm, 
Mul-T-Lock, poduszka powietrzna, welurowa tapicerka za
mienię na Forda Transita 95/98, diesel, blaszak. Wał
brzych, tel. 0603/87-96-39
RENAULT RAPID, 1994 r., 86 tyś. ton, 1200 cćm, wtrysk, 
biały, model z listopada, 5-osobowy, blaszak, katalizator, 
uchylny dach, 5-biegowy, sprowadzony W całości, I wła
ściciel w kraju, pełna dokumentacja, * 12.500 z ł , zamia
na na inny. Turek, teł: 063/279-93-46 w godz. 8-18, 
0600/32-11-44
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 2200 ccm, benzyna, biały, 
inst. gazowa, wysoki, długi, stan dobry, zamienię na oso
bowy, może być uszkodzony. Krogulec, tel. 
075/713-02-44, 0502/24-54-44 
ROVER 416 SI, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16 V, gra
fitowy metalic, sedan, I właściciel, pełna elektryka, udo
kumentowane pochodzenie, drewno, chrom, jasna tapi
cerka, garażowany, stan idealny - 35.000 zł, zamienię na 
Marea Weekend, bez dopłaty, TDI, I właściciel. Jelenia 
Góra, tel. 075/641-54-14
SEAT CORDOBA VARIO, 1999 r., 38 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, alum. felgi, hak, autoalarm, immobilizer - 33.000 zł, 
zamienię na Toyotę Corollę, z 98/99 r., 5-drzwiowy, bez 
wypadku, kupiony w kraju. Wrocław, tel. 071/341-18-11, 
0605/43-43-50.
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, granatowy, stan 
b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomiczny, zadbany, 
kpi. dokumentacja, hak, bagażnik na rowery, zamienię na 
inny. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-12-67. 
0604/65-70-78
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 141 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, el. reg. reflektory, szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, wspomaganie kier., reg. pasy i siedzenia, radio
odtwarzacz + 6 głośników, sprowadzony w całości, I wła
ściciel, stan b. dobry, zamienię na tańszy, VW Golf II, die
sel albo inny. Brzeg, tel. 077/416-59-43, 0501/58-12-14 
SEAT IBIZA GTI, 1995/96 r. 125 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, 16V, biały, 130 PS, klimatyzacja, ABS, wspoma
ganie kier., el. otw. szyby, centralny zamek, alarm, kubeł
kowe fotele, 2 poduszki pow., ciemne szyby, alum. felgi 
15”, komputer, atrakc. wygląd,.- 22.500 zł lub zamienię 
na tańszy samochód lub motocykl. Złotoryja, teł. 
0609/20-26-27
SKODA 105 LUX, 1988 r., 50 tys. km, 1050 ccm, czerwo
ny, zadbany, w ciągłej eksploatacji, RM, stan dobry - 2.400 
zł zamienię na sam. dostawczy, ciężarowy, przyczepę 
kempingową w tej cenie. Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 
po godz. 18
SKODA FELICIA, 1995/96 r., 95 tys. km. 1300 ccm. ben

zyna, niebieski metalic, garażowany, immobilizer, konser
wowany, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka;za
dbany, plastikowe nadkola, - 15.000 zł lub zamjerif^na 
uszkodzony. Bolesławiec, tel. 075/732-59-28 po godz.18, 
0603/10-17-64 ■
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 45 tys. km, 1600 cćm, perło
wy metalic, wspomaganie, poduszka powietrzna, reg. kie
rownica, immobilizer, centr. zamek, reg. siedzeń, radio
odtwarzacz, podgrzewana tylna szyba, - 31.500 z ł , za
miana na tańszy. Kalisz, tei. 062/766-28-15, 
0602/35-13-72,
SPYCHARKA STALINIEC T130, 1982 r., zielony, techn. 
sprawna zamienię na naczepę 3-osiową, wywrotkę. Sę- 
dzisław, tel. 0606/38-34-85
STAR 200, 19/7.r., S-359 skrzyniowy, zamienię na sa
mochód skrzyniowy wywrotka, może być z  HDS lub przy
czepę wywrotkę w rozliczeniu ciągnik rolniczy. Kolsko, tel. 
068/352-41-68 po godz. 19
STAR 244, 1982 r., 57 tys. km, 6800 ccm, zielony, kpi., 
do przewozu dłużycy leśnej, z wózkiem,.zamienię na oso
bowy. Kłobuck, tel. 034/31.7-21-49, 0601/66-96-89 
SUZUKI VITARA, 1989 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czarny, zamienię na Mercedesa 190 D, Forda Trans
ita. Jelenia Góra, tel. 075/761-70-92, 0603/25-51-60 
TARPAN 237,1990 r, 2120 ccm, niebieski, po remoncie 
kapitalnym blacharki, inst. gazowa, nadbudówka, + 2 sa
mochody na części - 3.000 zł, zamienię na osobowy, VW 
Golf; Passat, Polo albo inny, może być diesel. Kłodzko, 
tel. 074/867-87-71. 0608/82-13-80 do godz. 15 :r 
TOYOTA CARINA, 1994 r., 135 tys. km, 1600 ccm, zfelo- 
ny metalic, wszystkie el. dodatki, ABS, stan b. dobry, -
26.000 żł , zamienię na dostawczy. Rudna, tel. 
076/843-43-80 -
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, do wymiany uszczelka pod głowicą, zamienię 
na Toyotę Corollę 1.6, z lat 1984/87 r., najchętniej model 
sportowy. Strzegom, tel. 074/649-16-23, 0604/70-10-52 
VOLVO 343; 1983/91 r., 2000 cęm. .benzyna, niebieski, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, zarejestrowany 
na 1400 cm3, przegląd do 04.2002 r., opłacony, stan do
bry , zamienię na młodszy, uszkodzony, busa. Nysa, tel. 
077/448-04-52, 0600/35-51-39 
VW CORRADO G-60,1989/90 r., 130 tys. km, 180Ó ccm, 
turbo E, kolor czarna perła, ABS, czarna, skórzana tapi
cerka, pełne wyposażenie elektryczne, alum. felgi, wspom. 
kierownicy, komputer, RM + głośniki, nowe amortyzatory, 
wymieniony olej, atrakc. wygląd, zadbany - 16.500 zł za
mienię na inny. Wałbrzych, tel. 074/847-31-74, 
0501/44-98-61
VW GARBUS, 1968 r., 1200 ccm, benzyna po kapit. re
moncie nadwozia, lakier konserwowany, welurowa tapi
cerka, el. otw. szyby, szerokie tylne opony, zniżka w opła
tach 50%, nowe tablice, - 6.000 zł, zamienię na diesla, 
może być rozbity, do remontu blacharskiego. Marcinko
wice, tel. 0603/99-97-31, 071/302-83-97 
VW GOLF, 1980 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
groszkowy, - 1.900 zł, zamienię na Fiata 126p. Nowa 
Kuźnia, tel. 076/831-15-96
VW GOLF II, 1990 r., 117 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, zamienię na VW Passata Kombi, około 
93 r., TD, z dopłatą. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-25-23 
VW GOLF II, 1991 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 2-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach oryg., 
wspomaganie, RM, sprowadzony w całości, II właściciel 
w kraju, atrakc. wygląd, zadbany, zamienię na inny. Głu
szyca, tel. 074/845-93-37, 0600/74-59-62 
VW GOLF III, 1992 r., 144 tys. km, 1800 ccm, ciemnofiole- 
towy metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie 
kierownicy, katalizator, RM + 6 głośników, alum. felgi 14“ + 
2 opony zimowe, halogeny, el. szyberadch, el. reg. i pod
grzewane lusterka, el. reg. reflektory z nakładkami -18.300 
zł zamienię na tańszy, do 8.000 zł, Wałbrzych, tel. 
0606/26-35-79
VW GOLF III GT, 1992/93 r., 150 tys. km, 1800 cęm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, bez- wypadku, klimatyzacja, 
komputer pokładowy, drewno, alum. felgi, sportowy wydech, 
4 reflektory, halogeny, el. otw. szyberdach, centralny za
mek, alarm + pilot, immobilizer, kubełkowe fotele, -19.900 
z ł , zamienię na inny. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
VW GOLF IjL 1994 r., 86 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
stan b. dobry - 23.000 zł, zamienię na VW Golfa ill 1.9TD, 
Citroen XM 2.1 TRD, VW Golfa I11.6 TD, z dopłatą. Jele- 

r nia Góra, tel. 075/641-96-52 
VW GOLF III, 1996 r., 68 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, alum. felgi, wspomaganie, 2-drzwiowy • 23.000 

izL  ząmienię na*- m n ie jszy ...te l. -0605/14-35-32, 
060^21-18-97
VW PASSAT KOMBIr 1981/82 r., 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, zamienię na Fiata 1’26pf Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-51-80 •
VW PASSAT GT,:1994. i., 164 tys. km, 2000 ccm, kolor 
śliwkowy metalic, klimatyzacja, ABS, wśpom. kierownicy, 
RM, el. reg. lusterka i reflektory, ceotrąlpy ząmek, alarm + 
pilot, alum.' felgi, relingi, roleta, hak. śprowadżony W cało
ści, w kraju ód’1996 r. - 25.000 zł żamfenię na diesla, busa, 
vana, kombi. Wałbrzych, tel. 074/842-17-36,0604/1>80~-65 
VW PASSAT, 19951 ,'10.0 tys. km/1900 ccm.TD,srebrny 
metalic, wspomaganie, welur, radioodtwarzacz, elektryka, 
immobilizer; - 31.500 zł , zamiana na tańszy, 4-drzwiowy. 
Kalisz, tel. 062/766-16-25, 0602/83-25-62 
VW PASSAT, 1995 r., 150 tys.km; 2000 ccm, wtrysk, biały, 
automatic, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, centralny 
zamek; RO stereo, katalizator, el. reg. lusterka, ABS, stan 
b. dobry, zadbany, po przeglądzie - 25.000 zł, zamienię na 
tańszy, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, czerwony, stan dobry, opła
cony; zamienię na większy, do 1.500 cm3, może być Kom
bi; lub Fiat 126p; - 2.200 zł. Ujeżdziec Wlkp., tel. 3.12-88-27 
wieczorem
VW POLO SKŁADAK, 1991 r., 250 tys. km, 1300 ccm, nie
bieski, po remoncie, kpi. dokumentacja - 4.000 zł, zamie
nię na PF 126p, inne. Iłowa, tel. 068/377-44-66 
VW POLO VARIANT, 1998 r., 55 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, z salonu, centralny zamek, alarm, radio, alumi
niowe felgi • 33.000 zł, zamienię na tańszy samochód albo 
na terenowy. Kłodzko, tel. 0601/76-12-60 
VW TRANSPORTER. 1982 r.. 2000 ccm, niebieski. 9-oso
bowy lub 970 kg ład, - 4.900 z ł , zamiana na osobowy. 
Kalisz, tel. 062/761-45-14, 0604/80-70-60 -  
VW TRANSPORTER, 1986 r., 135 tys! km, 1800 ccm, ben
zyna, niebieski, 6-osobowy + 1000 kg, bagażnik dachowy, 
stan b. dobry • 8.000 zł, zamienię na osobowy do 8.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/753-36-64 
VW TRANSPORTER T4,1995 r.. 2500 ccm, biały, stan ide
alny, bez wypadku, w kraju od 8 mies., mało używany, szy
berdach, RM, wspomaganie, po wymianie pasków, olejów, 
centralny zamek, immobilizer - 29.500 zł - na VW Passata, 
Golfa, Audi 80, tańszy. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-19-97
ŻUK, 1986 r., 88 tys. km, 2200 ccm, niebieski, blaszak, 
inst. gazowa, po remoncie silnika i hamulców, układu kie
rowniczego, nowy akumulator, do poprawek blacharskich 
+ drugi skrzyniowy, nowa plandeka, opony, most tylny, po 
remoncie skrzyni ładunkowej, resory, .na chodzie*, - 2.500 
z ł, zamienię na Poloneza, Fiata 126p. Stronie śląskie, tel. 
074/814-10-74
ŻUK, 1989 r. po remoncie, stan idealny, skrzyniowy, nowa 
plandeka, zamienię na inny. Oleśnica, tel. 071/398-78-09 
ŻUK, 1992 r„ 138 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, bla
szak, 2 opony zimowe, silnik Andoria, ekonomiczny, stan 
dobry zamienię na osobowy, w podobnej cenie. Wałbrzych, 
tel. 0502/55-00-65
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AKCESO RIA
SAMOCHODOWE

AKUMULATOR 60 Ah, 550 A, nowy - 150 zl. Wrociaw, tel. 
0603/85'13-62
AKUMULATORY do Kamaza, 180 Ah SPK, klemy oczkowe, jed
noroczne, stan b. dobry, nie używane -125 zl/szt lub zamienię 
na telefon GSM, radiomagnetofon. Gubin, tel. 0603/33-12-64 
AKUMULATORY 2 x 200 Ah -150 zł/szt., 4 x 165 Ah -150 zl/szt., 
2 x 110 Ah -120 zl/szt., 2 x 100 Ah -100 zł/szt., 1 x 60 Ah - 70 zł, 
.1 x 80 Ah - 80 zl. 1 x 70 Ah - 70 zł, 1 x 55 Ah - 60 zl, możl. 
sprawdzenia. Prusice, tel. 071/312-61-90, 0609/49-86-62 
ALARM SAMOCHODOWY MIŚ zasilanie: 4 baterie R20, pilot, - 
50 zl. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
ALARM SAMOCHODOWY działający na zasadzie zmiany ci-

f P R O S T O W A K IE  r a i / ;
ALUMINIOWYCH, REGENERACJA 

I OPONY UŻYWANE, MONTAŻ, WYWAŻANIE 
yWracław, ul. Grata-Roweckiego 55. lei. 36441 -57 

w godz. 8“ -17“ , sob. do godz. 14”
OP990176

fesjonalny montaż, serwis, gwarancja, ceny pro
mocyjne. Wałbrzych, tel. 074/341-67-75 22000391 

AMORTYZATORY RAJDOWE I sprężyny .Bllstein’ , do CC I Se- 
ioento + kombinezon rajdowy, • 200 zl. Krotoszyn, tel. 
062/588-00-97, 0608/40-65-49
ANTYRADAR ULTRA LIMITED wersja Wild System, najnow
szy model (2001 r.), prod. USA, szerokopasmowy, wykrywa 
wszystkie typy radarów (m. in. foto-video), cyfrowy, profesjo
nalny, zakres pracy 360 stopni wokół osi, • 950 zi. Wrocław, tel. 
336-23-51, 0603/91-54-12
ANTYRADAR UNIDEN wersja New Generation, najnowszy mo-

„ M O T O  C E N T R U M  M R 0 2 3 N S K T *  W R O C Ł A W  /hurt-detal/

-mcm BAGAŻNIKI. T H U L E ’
OPOU919 |C

/na rower, na narty.na surfing,owiewki,,pokrowce,haki holownicze, 
foteliki, maty bagażnika./

I  N a j w i ę k s z y  n a  D o ln y m  Ś lą s k u  tel.337-20-73
I  s a lo n  p r z y  s t a c j i  p a l iw  S H E L L . u l .  Ś lę ż n a  1 4 6 -1 4 8  tel. 337-11-17

o r a z  u l .  L e g n ic k a  6 2  teL 351-23-71
^  u l .  P o w s ta ń c ó w  Ś l. 1 2 2  teL 373-24,15

„Gdzie kupić bagażniki? Wiem!..-. W “mcm"

śnienia przy otwarciu, 
0608/88-99-95

400 zł. Gubin, tel. 068/455-58-72,

ALARM SAMOCHODOWY Xehoh - 230 zl, Presto - 270 zl, atest, 
gwarancja. Wałbrzych, tel. 074/843-12-35, 0600/56-43-60
O  ALARMY „Aligator”, „Tar", „Cassini”, „Sęka”, „Le- 

gendford", „Lampart", „Scorpion” • kpi. zestawy 
z syrenami oraz czujniki udarowe, ultradżwięko-

ul.Boya-Żeleńskiego 55S u T M in R r J y  R o i f n  i s H
ELEKTRYKA SAMOCHODOWA tel.0502-038-595

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 
01029971

O  ALARMY SAMOCHODOWE : Gepard 2, Legend- 
ford, Lampart, Skorpion, Alfa • od 100 zł, central
ne zamki - od 75 zł, czujniki - od 20 zł, syreny - od 
25 zł, blokady elektroniczne - od 35 zł, blokady 
skrzyń biegów Tytan-Dipol • od 260 zł, haki ho
lownicze, atestowane, odkręcane kule z komple
tem montażowym • od 160 zł, montaż, sprzedaż,, 
naprawa, wysyłka,, faktury VAT, Legnica, ul. Krę
ta 10(na lewo od „Reala”), tel. 0602/43-01-75 
84016951

O  ALARMY SAMOCHODOWE, IMMOBILIZERY cen
tralne zamki z montażem, atesty, gwarancje, ta
nio i solidnie. Wałbrzych, tel. 074/843-12-35, 
0600/56-43-60 22000401

O  ALARMY, CENTRALNE ZAMKI immobilizery, do
wolne czujniki ochrony pojazdu, faktury VAT, pro-

riMAKSOR'
s p o r t

MOCNE magnetyzery 
MOCNE efekty

Aktualne Informacje

www.maksor.pl
www.magnetyzery.pl

P u n k ty  sp rze d a ży  i m o n ta ż u : 

WROCŁAW
Dolnośląska Hurtownia Motoryzacyjna,

Karkonoska 45, tal. (071) 366-20-02,339-93-62 
MTK DESIGN, Swojczycka 99, tal. 0601 75-72-95 
D&D sp. z  o.o. Karkonoska 45, tal. (071) 33-99-349 

ELCAR sp. Z o.o. Grunwaldzka 49-51, tal. (071) 328-09-21 
PPHU JACKY, Pełczyńska 6, tel. (071)372-67-21 

PUH ARO A. Bogualawskiago 31, tal. (071) 362-79-53 
SPARKO AUTOGAZ, Bogusławskiego 27, taL (071) 361-80-30 

PUHP Pań czy szyn Tomasz, św. Wincentego 39, taL (071) 372-21-23 
LAJERPOWER, Strachów* kiego 2, tal. (071) 368-1602

JELENIA GÓRA
PH SKLEP Motoryzacyjny, Sudecka 30, tel. (075) 753-43-28 

AUTO HALE. Plsudsklego 47, tal. (075) 764-72-68 
GRABOWSKI sp. z o.o., Wolnośd 133, tal. (075) 76-78-678 
JEL-CAR sp. z o.o.. Spółdzielcza 38, taL (075) 76-48-555

NOWA RUDA
DANMOT Sldap Motoryzacyjny, Shjplecka 5, taL (074) 872-33-79 

PHU KAS Sarwta Ogumienia. Niepodległości 9, tel. (074) 872-4669

WAŁBRZYCH
BUCAR, Arml Krajowej 54, taL (074) 847-65-77 

MALUCH art Motoryzacyjne, 11-go Istopada 16, tal. (074) 84-784-82

ŚWIDNICA
MARKO so. Komunardów 7, taL (074) 852-27-09

KŁODZKO
SKLEP MOTORYZACYJNY, Lutycfca 11, taL (074) 867-27-77

DZIERŻONIÓW
PHU AUTO-MOTEX. Przedmieście 38, taL (074) 831-49-47 
PHU AUTOLOB S.C.. Daszyńskiego 1, tel. (074) 831-38-91

BOLESŁAWIEC
PPHU ALPA. aL 1000 lecia 17a. W. (075) 732-82-46

LEGNICA
SKLEP JOTA. Cmentarna 2. (078) 854-40-47

JAWOR
PHU MALPOL, Kolejowa 1, taL (078) 870-72-08

LUBIN
Mecłtanto Pojazdowa R. Korga, J. Zygadlo, Rzeźnicza 2, (078) 8426169

ŻARY
ZUH K. Mazurkiewicz, Warsztatowa 1, tal. (088) 374-20-34

PRODUCENT MAKSOR S.C. WAŁBRZYCH, Chrobrego 41 
tal. (074) 84-772-75,0602 76-51-78

F E L G I
P R O S T O W A N I E ,  P I A S K O W A N I E  

L A K I E R O W A N I E .  W U L K A N I Z A C J A
W rocław , ul. A le i P ra c y  2 

(w ja zd  o d  u l G R A B I S Z Y Ń S K IE J )
V  te l/ fa x  071/339 00  23 , 0-601 786  288  J

opoi i 374̂
wszystkich modeli aut, atrakcyjne wzory, zamó
wienia indywidualne. Promocyjna cena kompletu 
15" -1.150 zł (przy zakupie możliwość rozliczenia 
starych). Żary, tel. 068/470-58-83, 0604/79-52-93 
87025491

FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do Audi A3,15", 4 szt., z opo
nami, stan idealny, - 1.400 zl lub zamienię na felgi aluminiowe 
17", do Audi S3.., tel. 0600/10-21-15’
FELGI ALUMINIOWE RIAL15", opony Dunlop 195/50/15,5-ra- 
mienne gwiazdy, z rantem, - 1.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21 lub Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 
FELGI ALUMINIOWE 15a, oryginalne, do Audi, rozstaw 108, 5

RESOR SERVICE
resory, sprężyny, amortyzatory £ | 

50-304 Wrocław, ul. Rye łita lska  6a 
od  godz. 8.00 do  16.00, sob. 8.00-14.00 (

tel. 071/322-83-
FELGI ALUMINIOWE 7i x 15 H2 Melber ET 35, do Mercedesa 
.okularnika1, 4 szt, • 900 zl. Legnica,, tel. 076/858-21-37, 
0604/64-32-14
FELGI ALUMINIOWE z Oponami Michelin, do Fiata 125p • 500 
zl. Legnica, tel. 0605/37-78-63 .
FELGI ALUMINIOWE 15", rozstaw 4 x 108 mm + opony 195/55 
R15 x2 ,195/60 R15 + nakrętki ozdobne i zabezpieczające, da 
Forda, Audi, - 650 zl. Legnica, tel. 076/862-44-04,0603/27-58-19 
FELGI ALUMINIOWE do Rovera 820, 620, 16', 4 x 100, stan 
idealny, - 800 zł. Legnica, tel. 0501/60-86-49 
FELGI ALUMINIOWE 15*, do Audi 80, 90, rozstaw 108 mm, z 
oponami 195 x 60 x 15 - 700 zl. Legnica, tel. 0604/72-40-44 
FELGI ALUMINIOWE 15*, 5-ramienne, na 4 śruby, rozstaw 100

rnznm
rW -w , ul. J . N a ro do w e j 187  (w  o ficyn ie ), te l. 372 -16 -85 , kom . 0-601 7 5  0 2  6 0 '

OPONY - NOWE, UŻYWANE i BIEŻNIKOWANE - duż

del (2001 r.), prod. USA, 9-pasmowy, wykrywa wszystkie typy 
radarów (m. in. foto-video)j cyfrowy, profesjonalny, zakres pra
cy 360 stopni wokół osi, • 450 zl. Wrodaw, tel. 336-23-51, 
0603/91-54-12
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 Splitfire, fil
try powietrza -140 zł, napisy na samochody, spor
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 Splitfire, filtry sportowe, fot. kubełkowe 
siatki aluminiowe. Tuning od A  do Zi 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- 
wiadom., czujniki, syreny, anteny e l. , antyradary 
• od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. Najniższe 
ceny, tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 Wrocław 
01029961

BAGAŻNIK DACHOWY do Rata Uno 5-drzwiowego, nowy, -100
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-53-16
BAGAŻNIK DACHOWY do samochodu PF 126p, zamykany na
kluczyk, kolor szary, • 110 zi. Mościsko, gm. Dzierżoniów, tel.
074/832-91-44
BAGAŻNIK DACHOWY Daewoo Tico,- 100 zl. Wałbrzych, tel. 
074/846-89-40
BAGAŻNIK DACHOWY na narty. Wałbrzych, tel. 074/849-50-30 
BAGAŻNIK DACHOWY belkowy, firmy Inter-Pack + uchwyty na 
narty i rowery, na kluczyki, • 150 zł. Wrocław, tel. 071/368-12-99 
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna • 150 
zl. Wrodaw, tel. 0601/80-99-18 
BUTLE GAZOWE na propan-butan, do samochodu, cylindrycz
ne, 50-65 litrów, z dokumentacją, używane, cena ok. 100 zł/szt. 
Oława, tel. 071/303-08-93
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

CIŚNIENIOMIERZ DO KÓŁ samochodowych, fabrycznie nowy, 
cyfrowy, od 0.05 atm. do 8 atm., dokładny wyświetlacz z dużymi 
cyframi, impulsy akustyczne, import z Niemiec, możliwość prze
siania pocztą, - 45 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
FELGA ALUMINIOWA, 5-ramienna gwiazda, 8 x 17 H2, szt. 1,

. - 300 zł. Legnica, tel. 076/852-38-96, 0600/52-57-85 
FELGI 6-otworowe, 15*, opony i koła, do samochodów tereno
wych, duży wybór. Złotoryja, tel. 076/878-29-13, 878-51-96 
FELGI ALUMINIOWE 15*. nowe, płaskie gwiazdy, firmy Tekno, 
atrakcyjny wygląd, do Forda, Audi, Peugeota, rozstaw śrub 108 
x 4, • 1.100 zl. Lubin, tel. 0601/06-10-24 
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

O  FELGI ALUMINIOWE do różnych modeli sam., 
nowe i używane, skup - sprzedaż • zamiana, nie
typowe opony, niskoprofilowe, 15", 16", 17", 18", 
19". Wrocław, tel. 071/349-40-62, 0502/37-81-98, 
0601/77-68-33 81012501

O  FELGI ALUMINIOWE nowe i używane, 13-17", firm: 
AEZ, Artec, ATS, Azev, BBS, Borbet, RH, do

O P O N Y  C IZ Y W fiN E
CO TYDZIEŃ NOWA DOSTAWA
W tocław, uL Opatow ieka 67
tel. 071/341-56-58, 0401 286 136

szt, - 750 zl. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 lub Niemcy, 
0049/17-47-71-21 -78
FELGI ALUMtNIOWE 16‘, oryginalne do Opia, 5-otworowe, 5-ra- 
mienne gwiazdy, 5 szt, • 850 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercedesa, 15*, 
5-otworowe, - 1.200 zi. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
FELGI ALUMINIOWE RiAL 15*, opony Dunlop 195/50/15, 5-ra
mienne 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 zl. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 lub Niemcy, 
0049/17-47-71-21-78
FELGI ALUMINIOWE 16*. oryginalne do Opla, 5-otworowe, 5-ra
mienne gwiazdy, 5 szt, • 850 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FELGI ALUMINIOWE .AEZ’ 16*, do Nissana, Hondy, Mitsubi
shi, odl. między otworami 114.3 mm, 4-otworowe, 7.5 J x 16 
HX, 5-ramienna gwiazda, stan idealny, • 10.090 zł oraz do VW, 
Opla, Seata, Toyoty, 15*, rozstaw 100 mm, na 4 śruby, 7J15, 
najnowszy wzór + opony 195/50/15, stan b. dobry, - 1.390 zl. 
Bystrzyca Kłodzka,- tei. 074/811-23-07, 0502/67-24-36 
FELGI ALUMINIOWE RS 6Jx13* z oponami, do Forda Escorta, 
Fiesty, prod. niemieckiej, z 92 r, z rantem, cena - 500 zl lub 
zamienię na 6Jx15*. Chocianów, tel. 076/818-43-60 
FELGI ALUMINIOWE 4x108 mm, do Forda. • 500 zl. DHigdę- 
ka, tel. 071/315-31-06, 0502/58-46-82 
FELGI ALUMINIOWE BORBET gwiazda 5-ramienna, z opona
mi 195 x 50 x 15, do Audi, 4 x 108 mm, -1.100 zl. Głuchołazy, 
woj. opdskie, tel. 0601/19-62-25 
FELGI ALUMINIOWE o wym. 15x7, 5-otworowe, odl. między 
Stworami 5 x 100,5-ramienne gwiazdy + dekle - 600 zl, wielora- 
mienne, odl. między otworami 4 x 100, mały rant • 600 zł. Gły- 
szyea, tei. 074/845-99-19
FELGI-ALUMINIOWE 15*, do Chryslera Voyagera, 15*, nowe, 
do Mercedesa E-Kiasse, 14", 15". 16*, używane, do VW, 16*, 
do Mercedesa, do Opla Omegi B + śruby, 15*, 5-otworowe, do 
VW, 15* i 16*, do BMW. Henryków, tel. 074/810-51-10, 
0604/44-17-69
FELGI ALUMINIOWE 14*. 4 x 100 mm, do VW, Toyoty, Opla. 
szprychowe, - 550 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/29-72-40 po godz. 
17
FELGI ALUMINIOWE z oponami Continental 195 x 50 x 15, ♦ 
śruby, 5-ramienne gwiazdy, • 420 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-96-15, 0602/10-37-69
FELGI ALUMINIOWE 17* srebrne, 215/40/17, do Mazdy, Mit
subishi, Hondy, odległość między otworami 4x114.3,6-ramien-

mm, stan idealny, nowy lakier, do Mitsubishi Carisma. Leszno, 
tel. 065/529-71-79
FELGI ALUMINIOWE 6-ramienne, 7Jx15 H2. z oponami 
195x50x15,195x55x15, na 4 śruby, do Mitsubishi Carismy, Nis
sana, • 1.250 zl. Lubin, (el. 076/846-99-32 
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 200,124 lub 190, rozmiar 
14* na 5 otworów, • 650 zl. Lubin, tel. 076/844-68-04 
FELGI ALUMINIOWE do Jeepa, oryginalne 15*, 16* BBS, Delta 
17* x 9,5, Borbet, 12 wzorów • 400-1.500 zł. Lubin, tel. 
0502/21-98-08
FELGI ALUMINIOWE 15*, z oponami zimowymi, • 500 zl. Nie
modlin, tel. 0602/63-94-87
FELGI ALUMINIOWE 15*. 5-otworowe do BMW E-36,5-ramien
na gwiazda - 500 zł. Oborniki śląskie, tel. 0601/05-25-46 
FELGI ALUMINIOWE AMG 7.5J x 17, z oponami Continental

STOMIL-KLEBER-DĘBICA 
f m o n t a ż  z a k u p io n y c h  o p o n  g ra t is^

(OPONY UŻYWANI
d u ży  w yb ó r au ta  o so b o w e  i b u sy

^PROSTOWANIE FELG/
alu. i stalowych

WUsłUgi wykonujemy w ciągu jednego dnialllJ

^/V-w, Tę czow a 5T j 

Jel. 341-16-74̂

FELGI ALUMINIOWE 5 szt., oryg. do Audi B3,4 x 108 mm, 15* 
• 150 zl/szt. Wrodaw, tel. 0602/63-65-21 
FELGI ALUMINIOWE 15*, z oponami Pirelli P 6000, rozm. 
195/55, do Fiata Marea Coupe, - 1.800 zi. Wrocław, tel. 
0501/60-91-83 ,
FELGI ALUMINIOWE 15*, 4 sztuki, • 400 zl. Wrocław, tel. 
071/325-44-16
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Mercedesa, przód: 8JET 

.11, 16/205/55, tył: 9JET 11, 16/225/55, opony Michelin 
205/65/15,4 szt. Wrodaw, tel. 071/341-68-57 
FELGI ALUMINIOWE do VW Passata, oryginalne, stan b. do
bry, • 300 zl. Wrociaw, tel. 0601/50-17-33 
FELGI ALUMINIOWE 15*, 4-otworowe, do VW, Audi, z opona
mi, 5-ramienne gwiazdy. Wrocław, tel. 0503/59-88-42 
FELGI ALUMINIOWE 14', 4-otworowe, odl. między otworami 
114.3 mm, stan idealny, cena - 700 zł, z oponami Dunlop Sport, 
do samochodów prod. japońskiej (Hyundai), cena • 950 zl. Wro
daw, tel. 0607/76-64-79
FELGI ALUMINIOWE 15', 4-otworowe, 5-ramienne gwiazdy z 
rantem, z oponami, do Audi, VW, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/59-88-42
FELGI ALUMINIOWE 15*, gwiazdy, prod. USA, z oponami, stan 
idealny, b. atrakcyjny wygląd, do Mercedesa 124, C-klasse, 
BMW 5 i inne, -1.600 zl. Wrodaw, tel. 071/311-17-90

K O R Z Y S T N E  R A B A T Y  N A  O P O N Y
I F T M I F  _  O S O B O W E ,  D O S T A W C Z E  

b E  I  l l I C  B  ■ C I Ę Ż A R O W E .  C E N Y  ( B R U T T O )  O D :
- 1 5 5  z ł GRUPA GOODYEAR -  1 4 9  zł 

■ 7 0 , 0 8  z ł D Ę B IC A  -  6 6 , 3 7  zł
1 2 6 ,3 0  zł S A V O  - 7 7 , 1 0  z ł

-  1 2 4  z ł D U N L O P  - 1 4 8 ,5 0  zł
- 1 5 8 ,8 1  zł GRUPA CONTINENTAL - 1 4 7  z ł 
- 8 4 , 5 5  zł G R U P A  P IR E LL I - 1 3 4 .7 0  zł 
- 1 5 6 ,6 0  zł C O U R IE R  opousw -  » 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 io n e  u  n a s  o p o n y  m o n t u je m y  G R A T I S  ! 
S E R W I S :  M u c h o b o r s k a  4  c z y w N E :  ^
(przy- skrzyżowaniu S trzegom ska-K lecińska) U
tel. 071/373-72-15, fax 373-72-18 pn-pt O -  I  5 J ,so  0 “  1 9

GRUPA MICHELIN 
K O R M O R A N  
K LE B E R  
B F G O O D R IC H  
GRUPA FIRESTONE
E U R O P A  II 
B R ID G E S T O N E

OPONY
KRAJOWE I IMPORTOWANE 

NOWE I UŻYWANE 
FELGI STALOWE I ALU j 
- MONTAŻ I SERWIS - i 

Wrocław, ul. Buraczana 10( 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

ne gwiazdy z rantem, stan b. dobry, z oponami, -1.500 id. Jele
nia Góra, tel. 075/751-20-93, 0607/35-72-05 
FELGI ALUMINIOWE ATS 15*. 4 x 100 mm, z oponami 195 x 
50 x 15, • 350 zł oraz 14", 4 x 100 mm, 5.5J, ET 49, z oponami 
185 x 60 i 195 x 60, - 800 zl. Jelenia Góra, tel. 0502/29-72-40 
po godz. 17 ^
FELGI ALUMINIOWE z oponami 215x40x17”, wzór trzy cienkie 
belki z denkiem, rozstaw 100 na 4 otwory, • 2.000 zł. Legnica, 
tel. 0502/26-54-64 po godz. 18
FELGI ALUMINIOWE 17*. rozstaw 108x4 lub 114.3x4, nowy 
wzór, stan b. dobry, * opony, • 1.500 zl. Legnica, tel. 
0603/62-60-47, 076/866-44-54

225 x 45 x 17, śruby, nowe, do Mercedesa C, E, S - 3.900 DEM. 
Opde, tel. 0600/51-76-78
FELGI,ALUMINIOWE MELBER 7Jx15”, 4x100 mm, czama 
szprycha z rantem, z oponami 195/50, - 600 zi. Przemków, tel. 
076/832-07-75
FELGI ALUMINIOWE 15*, 5-otworowe, 15.x 5.5 JJ 46, odl. mię
dzy otworami 108 mm, stan b. dobry, • 550 zl. Świdnica, tel. 
0605/69-21-28
FELGI ALUMINIOWE BORBET 15*, 5-ramienne gwiazdy, roz
staw 108 mm, z oponami, • 850 zl. Świebodzice, tel. 
0603/44-64-72
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, - 220 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE nowe, bogaty wybór, do Alfa Romeo, Audi, 
BMW, Kia, Mazdy/Mercedesa, Seata, Hondy, Hyundaia, Opla, 
Renault, Rovera, VW, Skody, cena od 1.000 zl. Trzebnica, tel. 
071/387-09-43, 0608/24-54-71
FELGI ALUMINIOWE BORBET o wym. 4 x 108, wzór .A*, 15" 
szerokie 7', z rantem 3 cm, 5-ramienne gwiazdy, nie zniszczo
ne, kpi. z kluczykiem, stan dobry pasują do Forda i Audi, z opo
nami lub bez, - 870 zl. Wałbrzych, tel. 0600/69-98-60 
FELGI ALUMINIOWE do Fiata Punto lub podobnych, 14*, ory
ginalne, nowe, stan idealny • 1.200 zl/kpi. Wałbrzych, tel. 
0605/41-37-05, 074/880-50-12
FELGI ALUMINIOWE z oponami, odl. między otworami 4 x 100, 
pasują dó Opla, VW, Renault, opony 185 x 60 x 14, - 400 zł. 
Wójcice, tel. 071/318-62-88
FELGI ALUMINIOWE PLATIN 15*. 4 sztuki, odl. między otwo
rami 4x100 mm -1.100 zł, + opony 195/50 R15. Wrocław, tel. 
0600/10-21-15
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 124 E, 15”, oryginalne, 4 
sztuki • 500 zl. Wrocław, tel. 0600/10-21-15 
FELGI ALUMINIOWE 18*, z oponami o wym. 245 x 45 x 18* i 
225 x 45 x 18”, do VW Passata, Audi, Mercedesa, - 1.700 zł. 
Wrocław, teł. 071/322-44-54, 071/325-82-02 
FELGI ALUMINIOWE 15”, do Mercedesa 124, bardzo atrakcyj
ne, stan idealny, • 1.500 zł. Wrodaw, tel. 071/372-28-41

FELGI ALUMINIOWE 15x7 H2/35, z rantem, 5 szL, z oponami 
Pirelli 205/50, pasują do Opla, VW (100 mm), - 650 zł. Wrocław, 
tel. 782-08-95, 0606/93-41-03
FELGI ALUMINIOWE chromowane, 16*, 4-otworowe, stan ide
alny, oryginalne, do Forda (do wszystkich modeli po 1994 r.), 
950 zl. Wrodaw, tel. 071/322-53-56 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 165/65 R14 Sprint Vredstein 
4 otwory, rozstaw 98, Seat Ibiza, Fiat • 4 szt., stan b. dobry, 
900 zł. Wrocław, tel. 071/362-81-21,060/621-44-41 
FELGI ALUMINIOWE 17* do Audi A3, rozstaw otworów 5 x 100 
mm, z oponami 205/50/1? (stan idealny), oryginalne, do Audi, 
VW, stan b. dobry, - 2.100 zł. Wrodaw, tel. 0603/39-39-59 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318, ory
ginalne, • 650 zł. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE 13,14,15,* do Forda, Peugeota, stan ide
alny, nowy wzór. Wrodaw, teł. 071/349-27-83 
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15*. do VW, Opla, Seata, Skody. nowe. 
nie używane, atrakcyjny wzór. Wrodaw; tel. 0601/55-26-69 
FELGI ALUMINIOWE 6,5 Jx15, 5-ramienne gwiazdy, do Alfa 
Romeo 147, 75, 164, na 5 śrub, - 750 zł. Wrociaw, tel. 
071/339-87-10, 0601/71-59-50
FELGI ALUMINIOWE BROCK 13” * opony Yokohama, b. mało 
używane, do VW, -1.300 zł. Wrocław, tel. 345-73-86, po 15 
FELGI ALUMINIOWE 14* do VW, Opla, Hondy, Seata. Renaul
ta, 5-ramienna gwiazda, nowe, atrakcyjny wygląd, prod. niemiec
kiej, • 950 zł. Wrodaw, tel. 0501/06-63-30 .
FELGI ALUMINIOWE 15* do VW, Opla, Hondy, Seata, Renaul
ta, BMW 3, wieloramienna gwiazda z rantem, atrakcyjny wzór, 
stan b. dobry,,- 900 zl. Wrodaw, tel. 0501/06-63-30 
FELGI ALUMINIOWE 15* do Landi, Alfa Romeo, Rata. 5-ra
mienna gwiazda z rantem, firmy Borbet, 4 x 98 mm, - 800 zl. 
Wrocław, tel. 0501/06-63-30
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do Opla Calibry, Opla Vedry 
GTS, 4 x 100 LK, 15*, stan b. dobry, • 600 zl. Wrodaw, tel. 
0607/54-48-55
FELGI ALUMINIOWE BBS do VW Golfa III, 15' - 500 zl. Wro
daw. tel. 0502/54-08-12

Kupując 4 opony
otrzymasz w prezencie jeden 
z upominków:
* n o te s  e le k t r o n ic z n y  

* z e g a re k

*  a p a r a t  f o t o g r a f ic z n y  

* 4 .o p o n ę  z a  5 0 %

DĘBICA,GOODYEAR, DUNLOP,
SAVA,KORMORAN, MICHELIN, 
BFGOODRICH, PIRELLI, FIRESTONE
i inne.

Regionalny Skład Opon i Serwisy

W rocław
Popielskiego 7 Brucknera 52 
342-10-33 325-19-94
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AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zamki E
znakowanie pojazdów i
głośniki samochodowe ° 

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoalarmy z  atestem, od 290 z ł    ............. rata ok. 28 zi
autoalarmy bez atestu, od 250 zł rata ok. 25 zł
autoalarmy 24Vdo sam. dężarawych, od 60Qzł...... rata ok. 60 zl
alarmy motocyklowe z atestem, od 400 z ł  rata ok. 40 zł
centralne zamki, 2 drzwi-180 z ł  ............... .. rataok. 18 zl .
centralne zamki, 4 drzwi - 230 "A   rata ok. 24 zł
blokada lytan-Dipol, od 340 zł ̂   ...... rata ok. 33 zł
Zestaw promocyjny: autoalarm, syrena z  własnym zasila
niem, czujnik ultradźwiękowy, możliwość sterowania centr. zam. i * 
elektr. 9zybami - cena 400 zł

UWAGA: nowe pojazdy bez ulraty gwarancji fabrycznej 
Legn ica , al. R ze c zyp o sp o lite j 116 

(lotnisko) naprzeciw  hurtowni Źyw iec-Trade,
tel. 0-606 966-264.

FELGI ALUMINIOWE do Audi A6 1994/97, 2.5 TDi. Wrocław, 
tel. 0603/30-13-02
FELGI ALUMINIOWE RONAL14', 4 otwory. 4 szt., bez opon - 
700 zł, felgi aluminiowe 14*, 4-otworowe, z oponami - 900 zi. 
Złotoryja, tel, 0606/78-57-13
FELGI ALUMINIOWE, 1988-95 r. z oponami, do BMW 5,7, ory
ginalne BMW, stan b. dobry, - 950 zł. Oleśnica, tel. 
0606/87-99-61
FELGI ALUMINIOWE GOTTI, 1991 r. 17*, 5 x 17E 49, 5-otwo- 
rowe, 6-ramienne gwiazdy, z oponami, - 550 zi. Wałbrzych, tel. 
074/847-75-50, 0607/57-40-06
FELGI ALUMINIOWE, 1992 r. 5-śrubowe, 4 szt., rozm. 390 x 
180 TD, stan b. dobry, do BMW 5, 7 - 420 zi. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-19
FELGI ALUMINIOWE, 1998 r. z oponami 13’ , z nakrętkami, pra
wie nowe, do Forda Fiesty • 1.300 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FELGI ALUMINIOWE, 2001 r. do VW Golfa III, Passata, Seata, 
gwiazda 5-ramienna 7Jx15", 4 otwory, nie używane, przywie
zione z Niemiec, kpi. nowych śrub. Lubań, tel. 075/722-51-18, 
0603/64-04-13
O  FELGI ALUMINIOWE, STALOWE komplety na koła, 

skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 13,14,15,16, 
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 zamówię* 
nia. indywidualne, Wrocław, tel. 0601/77-68-33, tel.

m m  $ m m $
Autoryzowany Przedstawiciel ‘‘Sachs”

S przedaż I wymiana  
am ortyzatorów  / sprzęg ie ł . 

kom puterow e te s ty  am ortyzatorów  
naprawa za w ieszeń  o

napraw y głów ne siln ików  c  
I sk rzyn i b iegów

l l S Ł i
P rzy  za ku p ie  I w ym lanlę  

w yw ażanie  I te s t  ko m p u tero w y  
a m ortyza torów  gra 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 CAŁODOBOWY
SERWIS OPON “M ARKO” 

prostowanie felg aluminiowych,sprzedaż opon

Wrocław
ul.Kaszubska 9
(boczna ui.PomorskleJ)
tel.328-73-00

wane’ 2 miesiące, 4 i 
tel. 0603/03-49-57

S^slan idealnŷ  Wołczyn, woj. opolskie*

A L U M I N I O W E  I  S T A L O W E

R e g e n e ra c ja , P ro sto w a n ie  
L a k ie ro w a n ie

I W rocław , ul. K r z y w o u s te g o  2 5 0  I 
te l/fa x  071 /325  11 32  QP0i204a|

071/349-40-62, 071/349-47-55 (fax), w godz. 9-22, 
0502/37-81-98 81012751

FELGI ALUMINIOWE, STALOWE do Opla, Audi''100, Mercede
sa, YW, Forda. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 . .
FELGI NIKLOWANE do Mercedesa, • 300 zł. Siekierczyn, tel. 
075/724-40-62, 0604/19-82-96
FELGI STALOWE używane • 15 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-45-96
FELGI STALOWE komplet, do BMW 3, - 50 zł /szt.. Bardo-Przy- 
lęk, tel. 074/817-00-53, 0600/37-00-06 
FELGI STALOWE 14 cali do Mercedesa 123, opony 185/65 
przednie, 195/60 tylne, stan b. dobry • 70 zł/szt. Bolesławiec, 
tel. 0602/34-50̂ 94
FELGI STALOWE * opony zimowe, do Forda Escorta 13“, 4 
szt. - 240 zT. Gorzanów, tel._074/B12-11-80 
FELGI STALOWE 4 szt., do Mercedesa 115; • 50 zł. Kalisz, tel. 
062/764-88-77, 0602/75-81-15
FELGI STALOWE na 5 otworów, 14*, doVolvo, z oponami, 2 
sztuki, • 140 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/19-96-31 
FELGI STALOWE 14”, 4-otworowe, do Forda, 2 szt., stan ideal
ny, - 30 zł /szt. Mirków, tel. 071/315-11-28 '
FELGI STALOWE 6aszt„ do VW, Opia, Forda i inne -15 zi/szt 
hurtowo. Siekierczyn, tel. 075/724-40-62, 0604/19-82-90 
FELGI STALOWE z oponami zimowymi .Kormoran', używane 
1 sezon, do VW Golfa III, • 450 zł lub zamienię na alum. felgi 
15* • gwiazdy. Wałbrzych, tel. 074/844-25-07 
FELGI STALOWE 6JX15, oryginalne, do VW Passata, Vento, 
Golfa, z oponami 195/50/15, stan b. dobry. Wołczyn, woj. opol
skie, tel. 0603/03-49-57
FELGI STALOWE 22.5 cala, 4 sztuki - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/349-23-05, 0502/55-96-64
FELGI STALOWE 2 szt., do Fiata Seicento. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FELGI STALOWE do Nissana Prlmery, 15", na 4 śruby, stan b.
dobry. Wrocław, tel. 0606/39-06-57
FELGI STALOWE do Audi A6 1994/97, 2.5 TDi. Wrocław, tel.
0603/30-13-02
FELGI STALOWEGO Mazdy 626, 5 śrub - 30 zl/szt. Zawonia, 
tel. 071/312-90-73
FELGI STALOWE 15’ , do BMW 5,5 śrub • 50 zi/szt. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FOTELE 2 +1, pełna regulacja, do busa, - 300 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-76-22, 0602/52-56-48
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSi do 10 kg, stan b. do
bry, atest, własne pasy, plastikowa rączka, funkcja kołyski, • 
120 zl. Lubin, tel. 076/848-58-34 do godz. 14, 076/818-57-20 
po godz.. 15
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSł (nosidełko), funkcja 
bujaczka i fotelika, własne pasy, wkładka dla noworodka -100 
zi. Siawa, tel. 068/356-68-82
FOTEUK SAMOCHODOWY 0-19 kg, z atestem, potrójna regu
lacja, własne pasy z regulacją, zagłówek, stan b. dobry, nosi
dełko gratis, -160 zi. Wałbrzych, tel. 074/843-99-05 
FOTEUK SAMOCHODOWY MAXI COSI do 10 kg, sztywna rącz
ka do noszenia, atest, wkładka dla noworodka, fUnkcja bujacz
ka, stan b. dobry, -100 zł, RENOLUX do 18 kg, własne pasy, 
regulacja pozycji siedzenia, 5 punktów, atest, prod. zachodniej, 
stan b. dobry, - 110 zl. Wrocław, tel. 071/793-52-82, 
0608/62-12-03
FOTEUK SAMOCHODOWY MAXI COSI do 10 kg - 150zł. Wro
cław, tel. 071/359-32-93, 0601/71-79-32 
FOTEUK SAMOCHODOWY Chicco, 0-18 kg, własne pasy, roz
kładany, e atestem, stan b. dobry • 140 zł, fotelik Romer, 5-punk- 
towy, do 20 kg, własne pasy, rozkładany, atest, stan b. dobry • 
120 zł, fotelik Renolux, do 18 kg, 5-punkiowy, własne pasy, roz
kładany, atest, stan b. dobry, - 110 zl. Wrocław, tel. 
071/372-97-75, 0601/19-08-44
FOTEUK SAMOCHODOWY ROMER 9-20 kg, pasy 5-punkto- 
we, regulowane oparcie, stan b. dobry -110 zł, MAXI-COSI do 
10 kg, z uchwytem do noszenia, budka, wkładka, dla noworod

ka • 150 zl oraz ROMER do 10 kg, z budką -150 zł: WroclaW, 
tel. 071/341-20-22, 0603/55-59-58 
FOTEUK SAMOCHODOWY MAXI-COSI z budką, wkładka dla 
dziecka, do 10 kg, • 150 zl oraz ROMER KING CHICCO do 20 
kg • 110 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
FOTEUK SAMOCHODOWY MAXI COSI MINO dziecięcy, do 
10 kg, funkcja kołyski, • 170 zł. Wrodaw, tel. 071/784-86-21, 
0607/69-71-32
FOTELIK SAMOCHODOWY prod. niemieckiej, dla dziecka o 
wadze 9-36 kg, własne pasy, rozkładany do spania, stan ideal
ny, • 110 zl. Wrocław, tel. 071/322-21-89, 784-65-62, 
0600/55-91-57
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX dla dziecka o wadze
0-18 kg, rozkładany, własne pasy, atest, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-89, 784-65-62, 0600/55-91-57 
FOTELIKI SAMOCHODOWE rozkładane, z atestem, stan b. do
bry, 5-punktowe pasy - od 100 do 120 zł. Wrocław, tel. 
071/352-40-48. 322-41-57, 0605/06-93-62 
HAK HOLOWNICZY do Fiata 125p, nowy, • 50 zł. Legnica, tel. 
0605/37-78-63
IMMOBILIZER CEL-PROTECTOR, - 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
INSTALACJA GAZOWA STAKO 1-roczna, do silnika gażnlko- 
wego, butla 651, legalizacja do 2008 r., pełna dokumentacja, I 
właściciel, * 600 zl. Gostków, tel. 074/880-45-59 
INSTALACJA GAZOWA gaźnikowa, kompletna, z dokumenta
cją, - 600 zi. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
INSTALACJA GAZOWA kompletna, butla - poj. 601. Wałbrzych, 
tel. 074/844-60-06
INSTALACJA GAZOWA butla Stacko 1201, wlew, - 550 zl. Woj
cieszów, tel. 075/751-18-01
INSTALACJA GAZOWA do silników gażnikowych: do Forda 
Transita, ze zbiornikiem o poj. 901 - 650 zl oraz do VW Trans
portera, 1001 - 650 zi. Wrocław, tel. 071/349-27-14
O  INSTALACJE GAZOWE montaż, serwis, skup in

stalacji, używanych, także bez dokumentów oraz 
w częściach. Janików, tel. 071/303-08-93 
01030341

0  INSTALACJE GAZOWE - skup, sprzedaż instala
c ji gazowych. Wrocław, tel. 071/350-10-33, 
0601/74-56-32 81012701

KOLA 195/50R/15, felgi aluminiowe, 4 śruby, 3 szt., stan dobry, 
• 200 zł. Gajków, tel. 071/318-53-29 
KOLA 195 x 70 x 14, do BMW, 5-otworowe, 4 szt. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-30-97
KOŁA komplet do Fiata 125p, - 150 zl. Legnica, tel. 
0605/37-78-63
KOLA do samochodu ciężarowego, 215/75 17.5R oraz 95% 
nowa opon8 Dębica, 215/75 17.5R, obręcz mocowana na 10 
śrub, stan b. dobry, • 250 zl. Strzegom, tel. 074/855-30-49 
KOLA z oponami Pirelli 175/70/13, bieżnik 0,9 mm, stan dobry 
- 450 zl lub zamienię na rower górski. Kłodzko, teł. 
0600/18-96-22
KOŁPAKI oryg> na kolo 15', do VW Passata. Bielawa, tel. 
074/833-02-15 po godz.t6
KOŁPAK115", do VW Pasatta, od 1996 r. -130 zł; Opel Omega 
B, 15* - 80 zi; Mercedes Vito, 15* - 150 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/76-04-81
KOŁPAK115‘ , do Mercedesa 124, oryginalne, stan b. dobry; -
150 zl. Wrocław, tel. 0501/79-70-81
KOŁPAKI oryginalne, do samochodów pród. zachodniej, 13,14
1 15", nowe i używane, w kompletach i pojedynczo; w cenie od 
20 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/85-94-50
KONTENER, 1991 r. przystosowany do przewozu żywności, do 
Tarpana lub Żuka, wym. 1.50 x 1.70 x 2.40 m, - 220 zL Biały 
Kościół, gm. Strzelin, tel. 071/392-66-73 
KSIĄŻKA OBSŁUGI FIATA UNO 20 zł, podręcznik obsługi, na
prawy Fiata Uno, nowy - 70 zł. Wrocław, tel. 345*34-69, 
0503/74-29-62
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY typu box, o podstawie kwadra
towej, firmy Interpack lub innej, niedrogo. Wrocław, tel. 
071/316-51-67, 0606/72-29-95
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEIHR 8/5J/15 Et35,1989 r..
prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ OZ 108/15, gwiazda, 6-ramlen-
na. Wschowa, tel. 0605/20-01-95
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE RH 75Jx16H2 ET 50 AD7564,
4x100 mm; Azev 8Jx17H2 ET 30 C801730 100L4, 4x100 mm.
Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz.16, 0604/63-73-60
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 15* do Fiata Bravo, 4x98 mm, 5-ra-
mienne gwiazdy lub inne, nowy wzór. Kłodzko, tel.
0606/43-58-52
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE z oponami 185 x 60 x 14, do Se
ata Cordoby, oryginalne. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Mazdy 121. Wrocław, tel. 
0603/36-9749
KUPIĘ FELGI STALOWE 14* do Opla Astry II, mogą być z opo
nami, w cenie do 300 zi. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-20-81 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa III, oryginalne, 14'. 
Bolesławiec, tel. 075/647-81-00, 0600/42-27-32 
KUPIĘ FOTELIK SAMOCHODOWY dla dziecka. Wrocław, tel. 
0604/33-98-67
KUPIĘ HAK HOLOWNICZY do Opla Astry kombi, w rozsądnej 
cenie. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-22-77 
KUPIĘ HAK HOLOWNICZY odpinany, do Golfa III. Leszno, tel. 
065/520-50-44, 0603/55-52-21
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ, wtrysk. Chojnów, tel. 
076/818-11-08, 0604/71-09-51

OPONY
NOWE I UŻYWANE

sprzedaż, wyważanie, serwis 
montaż zakupionych opon ;  

gratis s

PROMOCJA 1
przy zakupie opon letnich 

do  20% rabatu 
Wrodaw, ul. Ślężna 78 (przy basenie) 
tel. 367-01-75 lub 0-601 730 197

KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do 500 l l  Kępno, tel. 
062/781̂ 44-74
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ w sianie 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, do sil
nika gażnikowego lub z wtiyskiem, bez dokumentacji albo sam 
zbiornik do montażu np. w miejscu koła zapasowego, z rejonu 
Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Wielkopolski: Syców, tel. 
0502/53-97-04 w godz. 7-23 •
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ. Trzebnica, (el. 071/312-33̂ 54, 
090/34-14-92
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ używaną, może być bez doku
mentacji. Wałbrżych, tel. 074/841-37-09, 0605/64-17-87 • 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do silnika GLi Polonez Plus. 
Wrocław, tel. 0502/17-57-45
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ LOVATO, BRC z demontażu, 
do Fiata Brava (1400 ccm, 12V, wtrysk jednopunktowy). Wro
cław, tel. 071/789-57-36, 0608/06-43-22 
KUPIĘ KSIĄŻKĘ NAPRAW VOLVO 360,343 2000 cm3, benzy
na (gażnik). Nysa, tel. 077/448-04-52, 0600/35-51-39 
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI FORDA SCORPIO GHla, 2900 ccm, 
93 r. oraz schemat inst. elektr., może być kserokopia. Wrocław, 
tel. 353-38-53
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI I NAPRAW BMW 320 z lat 
1976/1982, model .Rekin* E-21. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79 
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60 275/60/15. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
KUPIĘ OPONY do Hanomaga (Fadroma), 2 szt., wym. 20,5 x 
R25, Michelin typ B lub 20,5 x 25EM, Nylon Semperit albo po
dobne. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ OPONY BRIDGESTONE 385x65x22,5 lub innej marki, 
stan b. dobry. Strzelin, tel. 071/392-17-41, 0503/01-39-29 
KUPIĘ SKRZYNIĘ ŁADUNKOWĄ dl. 7 m, z burtami aluminio
wymi, szer. 2.5 m. Legnica, tel. 076/852-42-73, 0603/8544-64

VAT. Możliwość dowozu do nabywcy. Gryfów Śl., 
tel. 075/781 -41 -74, 0603/66-16-74 01028161

OPONY CONTINENTAL 225/60 R16 2 szt., 150 zł/szt., 175/70 
R13 Semperit z felgami VW 2 szt., 70 zi/szt., 155/R1;3 Conti
nental, 2 szt., 50 zi/szt. Jelcz-Laskowice, tel. 0608/23-71-10 . 
OPONY CONTINENTAL SPORT CONTAĆT 235/60 Ztf 18, do 
Mercedesa S-600, 4 szt, • 900 żł. Legnica, tel. 076/858-21 -37, 
0604/64-32-14
OPONY CONTINENTAL oraz inne, U  14,15,16* i inne, stan 
idealny, b. mało używane i nowe, od 50 zł. Wrociaw, tel. 
071/349-27*83
OPONY DĘBICA VIV0 175/70 R14,2 szt., stan idealny, po ma
łym przebiegu. Mirków, tel. 071/315-11-28 
OPONY DĘBICA 155/70 R13 Radial, 4 sztuki, cena 120 zl, uży
wane. Wrocław, te|. 345-34-69, 0503/74-29*62 
OPONY DUNLOP 195/65 R15, 4 sztuki, - 1.500 zł. Szczawno 
Zdrój, tel. 0601/97-15-22
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15, 2 szt., stan dobry - 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FLAMENCO 185x70x14, stan idealny, kolce, 2 szt, • 
100 zł /szt.. Wrocław, tel. 071/354-48-69, 0602/10-90-41 
OPONY FULDA J 2000195/60 VR14, felgi aluminiowe, do Hon
dy, kpi. szpilek, zadbane, -.500 zl. Bolesławiec, tel. 
0609/53-52-89
OPONY FULDA INERO nowe, 175/70R/13,4 szt, - 550 zł. Gaj
ków. teł. 071/318-53-29
OPONY FULDA EXTREMO, 2000 r. kierunkowe, 4 szt., 
225/55/16, bieżnik 8 mm, • 350 zl. Legnica, tel. 0501/60-86-49 
OPONY GOODYEAR 205x55 R16 Ventura, kierunkowskazy, 
stan dobry, - 300 zł. Polkowice, tel. 076/724-64-03 
OPONY GOODYEAR WRANGLER 2 szt., HP-225/70/16, - 60 zł 
/szt.. Wrocław, tel. 071/398-77-40 
OPONY KLEBERG 155 x 70 x 13, 2 szt, - 50 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-89-91, 0604/97-41-45 
OPONY KORMORAN 195/70/15C, do busa, 2 szt., stan b. do
bry. Wrocław, tel. 0501/25-47-55

O PO N Y  NOWE I UŻYWANE
FE LO I S T A L O W E  I A LU M IN IO W E  

S p rzedaż, m ontaż, w u lkan iza c ja . D uży  w ybór. 
Czynne codziennie w godz. 8-15, w sobotę 8-14.

W ro c ław , u l. M ie c h o w ity  2  - b o c z n a  p l. K ro m e ra , te l. 0 -503  831 390.
, ism ia L

KUPIĘ SZYBERDACH szklany, otwierany korbką, z roletami, 
uniwersalny, symbol F-600. Żary, tel. 068/374-97-24 
KUPIĘ TAKSOMETR z dokumentacją. Wrocław, tel. 
071/329-04-80 .
LAKIER RENOWACYJNY, czerwień meksykańska -15 zł/i oraz 
akrylowy • 20 zl/l. Wrocław, tel. 343-16-93 
LAKIER SAMOCHODOWY bezbarwny, 5 kg puszka. -110 zi. 
Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11 i .
LAKIER SAMOCHODOWY :z dodatkami, 4.5!, niebieski RAL 
5009, • 200 zl. Brzeg, tel. 0502/29-2146 
OLEJ CASTROL GTX 5 4 I - 80 zi, Castrol GTX, 5 I - 55 zi. 
Wrocław, tel. 0602/65-51-89
OPONA nowa, 750 x 20, • 140 zl. Świebodzice, tef. 
074/854-64-30
OPONA PIRELLI 165R/Rx14, stan b. dobry, • 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
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 godż.
9-22, także w soboty. Wrocław • Złotniki, ul. Kie
lecka 64. tel. 0601/77-68-33, tel. 071/349-40-62, 
071/349-47-55 (fax), 0502/37-81-98 81012731

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

OPONY 165/13, 185/14, 195/65/15. Bolesławiec, tel. 
0603/31,-89-00...
OPONY 1400 x 24,15,5 x 25,1600 x 24,1600 x 25,12,5 x 18,
17,5 x 25,1800 * 25,20,5 x 25,23,5 x 25,26,2 x 25,26,5 x 29, 
20 X 24,22,5 x 24,29,5 x 29 i inne, felgi, ceny od 300 zi. Brzeg, 
tel. 077/416-38-04
OPONY nowe, do Uaza, 215/90/15 Crcena -150 żł/śzt..'opony 
bieżnikowane, prod. niemieckiej, 235/45/17 - 100 zł/szt. i 
205/45/16-100 zł/szt. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-1346, 
0601/42-14-79
OPONY 13-15" różne rozmiary, cena 35-60 Zł. Chojnów, tel. 
076/819-10-04, 0604/19-61-54
OPONY bieżnikowane, prod. włoskiej;'rozmiar t45 R12 - 50 
zi/szt., 165/70 R13 • 66 zł/szt. Głogówek, tel. 0609/46-73-52 < 
OPONY zimowe, 225 x 45 x 16, prawie nowe-1.200 zł. Gostyń, 
tel. 0601/73-92-95
OPONY do Jeepa, różne rozmiary, njskoprofilowe, 15“, 16*, 17*, 
rozm. 205/50/15', 235/40/17’ , 255/40/17". 255/50/16*. 
205/50/16*. Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
OPONY 9.5 R 17.5*, 6 szt., do Jumbo. Henryków, tel. 
074/810-51-10, 0604/44-17-69
OPONY rozm. 295/80/22.5", 12 szt., 12 R 22.5*, napędowe, 4 
szt. Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
OPONY 2 szt., zimowe, 13" - 40 zł/szt. Kostrzyce, tel. 
075/713-12-20
OPONY nr 13,14,16. Legnica, tel. 0603/53-2642 
OPONY wym. 195/55 R15 MXV 3A Michelin, 145/55 R13 Pirelli 
P4,165/65 R14 MXL Michelin i inne. Leszno, tel. 0602/88-12-63 
OPONY 1200 x 22, nowe, 1400 x 20, 5% zużycia, 1200 x 18 z 
felgami, cena • od 200 zl. Lubsza, tel. 077/416-87-61, 
0602/18-21-80
OPONY 10x22.5, do Forda Cargo. Opole, tel. 0602/79-96-51 
OPONY rozm. 840/15", 825/20", od 10.0-200 zl/szt. Polkowice, 
tel. 0606/12-36-56
OPONY o wym. 175/70/R13, alum. felgi, oryg. do Opla, stan b.
dobry. Wałbrzych, tel. 074/847-87-87
OPONY używane, 13-16", cena 35 zł/szt. Wiązów, tel.
0605/05-93-66
OPONY używane, 225/50/16,215/55/16,205/16,185/55/14, po 
2 szt., w cenie do 140 zi/szt. Wiązów, tel. 0605/05-93-66 
OPONY Michelin 295x22.5 ♦ felga - 350 zi, Continental 295x22.5 
+ felga - 350 zl. Pirelli 295x22.5 -150 zl. 4 koła 1100x20. Wro
cław, tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64 
OPONY 155/70/R13, stan b. dobry: Wrocław, tel. 0502/91-54-10 
OPONY używane, 13,14,15 cali, prod. zachodniej, stan b. do
bry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/35141-87 w godz. 9-17
OPONY z dętkami i fartuchami, 50% zużycia, 900/20, kostka, 
prod. rosyjskiej, - 600 zł. Wrociaw, tel. 0603/78-12-71 
OPONY 235/75 R 17,5, 4 szt., Semperid, prawie nowe • 400 
zi/szt. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/79-01-77 
O  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

OPONY LETNIE do Fiata lipo, mało używane  ̂80 zł/szt. Świe
bodzice. tel. 074/854-36-74
OPONY MICHEUN rozm. 215/75/17.5". przednie, 235/75/17.5", 
14 szt Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 . 
OPONY MICHELIN 8.25 R 15", 4 szt., nowe. Henryków, tel. 
074/810-51-10, 0604/44-17-69
OPONY MICHEUN 11 R 22.5", 4 szt., koła 22.5- bieżnik napę
dowy. Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
OPONY MICHELIN rozm. 15.5/80/20", do koparkoładowarki. 
Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
OPONY MICHEUN wym. 165 x 14 - 4 szt, - 800 zł. Wałbrzych, 
teL 074/841-75-04 *
OPONY MICHEUN SP 2000 letnie, 2 szt. • 160 zi. Wrociaw. tel. 
0600/41-2640
OPONY MICHELIN oraz innych firm, 14/i 15", do VW, Opla, 
Seata, Skody, nowe, nie używane oraz b. mało używane i bież
nikowane. Wrocław, fei. 071/349-27-83 
OPONY MICHEUN PILOT HX komplet. 4 szt., rozmiar 225 x 55 
x 16, bieżnik 6-7 mm, ♦ 600 zl. Wrocław, tel. 0607/54-48-55 
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, tei. 0606/40-81-20, 071/391-11-64 
01031331 '

O  OPONY NOWE I UŻYWANE do samochodów oso
bowych 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 81012551

OPONYTANIO!
N O W E  I U Ż Y W A N E
W ro c ła w , te l. 342 32 52, 
342 76 87, O 601 701 801

OPOH454

O  OPONY NOWE I UŻYWANE różne rozmiary, 12-18", 
225x40x17, 245x40x17, 235x40x17, 245x45x17, 
235x45x17, 215x45x17, 215x40x17, 225x45x17, 
225x55x16, 225x50x16, 205x55x16, 205x50x16, 
205x45x16, 215x40x16, 205x50x15, 225x50x15, 
195x50x15,195x45x15,185x55x15 i inne. Wrocław, 
tel. 0601/77-68-33, tel. 071/34940-62,071/34947-55 
4fax), w godz. 9-22, 0502/37-81-98 81012741

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 gratisl Wrocław-Leśnica, ul. Mo- 
krzańskalO,wylot na Lubin, tel. 071/349-27-83 w 
godz. 8-20,0601/55-26-69 02021821

OPONY PIRELU wym. 175x50x13, stan różny, 4 szt. Trzebni
ca, tel. 071/312-17-09, 0602/50-80-10 
OPONY PIRELU P-6000 4 szt., nowe, 195/55 x 15, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0501/60-91-83
OPONY PIRELU 175/R14,4 szt., bieżnik ok. 5 mm, stan b. do
bry. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
OPONY SEMPERIT rozm. 305/75/19.5", 4 szt. Henryków, tel. 
074/810-51-10, 0604/44-17-69
OPONY STOMIL rolnicze. 4 szt. • 200 zl, - 400 zl. Jelenia Góra,
tel. 075/742-31-95, 0605/43-73-16
OPONY STOMIL nowe, 2 szt., bieżnik jodełka, 13,6 x 36, do
ciągnika - 500 zł/szt. Wrocław, tel. 071/785-54-14
OPONY YREDESTEIN195/60/14, H86, letnie, kierunkowe, uży-

OPONY YÓKOHAMA A520195/60/R14, kierunkowe, 2 szt., let
nie - 35zl/szt,, Dunlop SP65 185/65/R14, letrtfa, 1 szt, - 40 zl, 
Sportiva G65H 185/65/R14, letnia, Tszt., bieżnik Continental - 
40 zl. Wrociaw, tel. 071/357-29-84 po godz.16, 0501/41-15-45
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 sprzedażyfelgi 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, 
0601/79-61-77 01022911

O  OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE do aut 
osobowych i dostawczych, 12-17", Dębica, Olsz
tyn, Kleber, M ichelin i inne, 195x50xR15, 
195x55xR15, 195x60xR15, 205x50xR15,
205x55xR15, 205x60xR15, 205x65xR15,
205x45xR16, 205x50xR16, 205x55xR16,
215x55xR16, 225x50xR16, 225x55xR16,
225x60xR16 235x60xR16, 205x50xR17,
235x45xR17, 255x50xR17 i inne. Felgi stalowe. 
Wymiana i, wyważanie na miejscu, Wrocław, ul. 
Jedn. Narodowej 187, oficyna, tel. 071/372-16-85, 
0601/75-02-60 81012761

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

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 
81012531

ORUROWANIE do samochodów terenowych, dostawczych, cię
żarowych i osobowych. Wrociaw, tel. 0607/48-95-76 
ORUROWANIE do Forda Transita, nowe, • 150 zi. Wrocław, tel. 
0606/33-16-94
OWIEWKA do samochodu ciężarowego • 500 zl. Leszno, tel. 
065/520-19-50 .
PASKI KLINOWE różne rozmiary • 4 zl/szt. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE do Poloneza, • 70 zł. Wrodaw. 
tel. 0607/15-75-12
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tyl, czarne lub czerwone -
od 150-200 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18
PILOTY DO CENTRALNEGO ZAMKA, -120 zl. Szczytna, teł.
0601762-89-58
O  PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, trwa

łe, metalowe oczka mocujące, odporne na tem
peraturę. Również pokrowce do przykrycia kom
bajnów, maszyn rolniczych i samochodów. Cena 
4 zł/m2. Plandeki grube • 20 zł/m2. Na życzenie 
wysyłamy pocztą, wystawiamy faktury VAT. Świd
nica, tel. 074/853-72 7̂7 01032411

PODNOŚNIKI SZYB elektryczne, oryg., do różnych marek aut, 
kompletne (mechanizmy, przełączniki), ceny od 300 zl, możli
wy montaż, gwarancja- Wrocław, tel. 071/372-67-19, 
0502/03-85-95
PÓŁKA TYLNA szara, - 500 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
PROSTOWNIK BESTER 24/12 V, 40 A, - 250 zl. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-36-97
ROLETY BAGAŻNIKA * siatki do samochodów kombi: Opel, 
VW, Ford, Audi, BMW, Mercedes 124 i inne. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61. ,
ROLETY BAGAŻNIKA siatki grodziowe, relingi dachowe do aut 
kombi, van. Trzebnica, tei. 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. MokrzańskalO,wylot na 
Lubin, tel. 071/349-27-83' w godz. 8-20, 
0601/55-26-69 02021851

STELAŻ DO PRZEWOZU OKIEN np. na Poloneza Trocka, nie 
używany, • 1.100 zl. Wrociaw, tel. 0605/73-6043 
STEROWNIKI SILNIKÓW I ABS, 1981/98 r.. Chojnów, tel. 

.0606/47-11-90
SZYBERDACH uchylny,.nowy, rozm. 77,5 x 39 cm - 250 zł. Wro
cław, tel. 0602/63-65-21
ŚWIECE ZAPŁONOWE BOSCH nowe, 4-elektrodowe. 4 szt. Mir
ków, tel. 071/315-11-28
TAKSOMETR ELEKTRONICZNY Cezar, na gwarancji + instr. 
obsługi - 500 zi. Wrocław, tel. 0606/44-12-67 
TAKSOMETR TAXEL 3D. Zielona Góra, tel. 068/323-08-88 
TAKSOMETR TAXEL 03 D elektroniczny. - 250 zl. Wrocław, tel. 
071/368-10-35 po godz. 18
TŁUMIK SPORTOWY REMUS do różnych typów samochodów 
+ rajdowe zawieszenie do CC, - 250 zł. Krotoszyn, tel. 
0608/40-6549
O  TŁUMIKI SPORTOWE do wszystkich samocho

dów, wysoka jakość, również DTM, montaż bez
płatny. Ceny od 200 zł. Świdnica, tel. 0605/44-04-71 
01031291

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 
81012681

O  „ABC-AUTO”. Jeżeli chcesz dobrze sprzedać swój 
bardziej lub mniej rozbity samochód, także po po
żarze lub na części, zadzwoń, tel. 071/311-39-61 
lub 0602/12-51-35. Transport oczywiście gratis. 
Wrocław 01031031

O  0601/71-69-78,0601/77-8740 to numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wy
padku. Natychmiastowa wypłata gotówki, trans
port gratis • wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81012711

O  ALFA ROMEO, FIAT PUNTO, TIPO, UNO, SEICEN
TO, CINOUECENTO, BMW, Mercedes, Ford Fiesta, 
Mondeo, Escort, Daewoo, Peugeot 206,406, 307,
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Renault Megane, Laguna, Clio, Scenie, Kangoo, 
Seat Leon, Toledo, Ibiza, Cordoba, Toyota, Maz
da, Honda, Opel Corsa, Astra, Vectra, Omega, 
Agila, Kadett, Audi A6, A 8 ,100, C4, 80 VW Polo, 
Golf, Passat, Corrado, Nissan, Skoda i wszystkie, 
inne marki i modele, po, wypadku lub do rem., 
tak ie  busy, O leśn ica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49 81012541

AUDI wyprod. po 90 r., uszkodzony, inst. gazowa, do 1.500 zl. 
Wrocław, tel. 0600/23-15-82 i 
AUDI 100, 2500 ccm, turbo D do 20.000 zł. Opole, tel. 
077/474-20-45
AUD1100 C4 uszkodzony, do remontu, niekompletny, nie
drogo, w rozliczeniu może być BMW 324 d, 1988 r., stan dobry 
lub VW Passat kombi 1981 r. Zielona Góra, tel. 
068/325-04-69, 0601/18-89-01 
AUDI 100, 1984 r., 2200 ccm lub 2300 ccm. Wrocław, tel. 
0600/87-27-38
AUD1100, 1985/88 r. .cygaro*, kompletnie zniszczony - do 
2000 zl. Wrocław, tel. 0604/77-78-48 
AUD1100 AVANT, 1988/91 r., benzyna na białych tablicach. 
Oborniki Śląskie, tel. 0603/10-46-24 
AUDI 80 B3 uszkodzony lub na części, na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0503/79-99-02, 0607/82-75-56 
AUDI 80 B4 uszkodzony, do remontu, niekompletny, niedro
go, w rozliczeniu może być BMW 324 d, 1988 r., stan dobry 
lub VW Passat kombi, 1981 r. Zielona Góra, tel. 
068/325-04-69, 0601/18-89-01 
AUDI 80, 1985/93 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzo
nym lub do remontu, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57 
AUDI 80,1986 r., 1600 ccm, diesel na białych tablicach. So
bieszów, tel. 0607/65-59-61
AUDI 80,1987/93 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
O  AUTO CENTRUM - kupujemy samochody Da

ewoo Nexia, Espero, Lanos, Tico, Matiz, Nubi- 
ra, korzystne ceny. Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 
071/325-38-30,0502/56-92-65 81012871

BMW 3 E-36 od 1988 r. lub Mercedesa 124, 1985-86 r. 
(uszkodzony). Wrocław, tel. 0502/50-86-13 
BMW 318 i po 1985 r., na białych tablicach, w cenie do 1.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 318, 1979/93 r. na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0503/96-79-19
BMW 318 i, 1980 r., 1800 ccm, benzyna, stan dobry, na za
chodnich tablicach - 300 DEM. Wrocław, tel. 0503/84-40-14 
BMW 318 i, 1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do 1.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 320 i po 1985 r., na białych tablicach, w cenie do 1.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 320, 1979/93 r. na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0503/96-79-19
BMW 320 i, 1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do 1.500
zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82
BMW 323, 1979/93 r. na białych tablicach. Wrocław, tel.
0503/96-79-19
BMW 325, 1979/93 r. na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0503/96-79-19
BMW 3251,1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do 1.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 524 td, 1987 r., 2400 ccm, turbo D czerwony lub srebr
ny, z peinym wyposażeniem. Lubin, tel. 076/749-33-25, 
076/847-91-72
BMW 730 E-32, 1986/90 r. może być uszkodzony. Rawicz, 
tel. 065/545-52-51, 0504/98-14-86 
BMW 735 .rekin', stan b. dobry, na białych tablicach. Wro
cław, tel. 0602/86-35-69
BMW 735,1985 r., 3500 ccm po wypadku, zniszczony, zare
jestrowany w Polsce. Wrocław, tel. 0604/77-78-48 
BMW 740. Wrocław, tel. 0607/17-99-33 
BMW 750 E-32, 1986/90 r. może być uszkodzony. Rawicz, 
tel. 065/545-52-51. 0504/98-14-86 
BMW E30,1985 r. po wypadku, zniszczony, zarejestrowany 
w Polsce. Wrocław, tel. 0604/77-78-48 
CHEYROLET ASTRO cały lub po wypadku, do 1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER LE BARON zniszczony, rozbity, z dokumenta
cją. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
CITROEN BX, 1988 r. po wypadku, zniszczony, zarejestro
wany w Polsce. Wrocław, tel. 0604/77-78-48 
CITROEN XANTIA, 1994/95 r., 100 tys. km, 1600 ccm, do 
2000 ccm, lub bordowy, udokumentowane pochodzenie, w 
cenie od 16.000 zł do 17.000 zł. Nysa, tel. 077/433-44-63 
CITROEN XSARA, 1997 r., 100 tys. km, benzyna 1400-1800 
ccm, nie biały, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowa
ny, od I właściciela, 5-drzwiowy - do 22.000 zl. Zbąszynek, 
tel. 068/384-97-09
CITROEN XSARA, 2000 r., 1900 ccm, turbo D metalik, w roz
liczeniu Peugeot partner, 1.9 D, rok prod. 1997, 5-osobowy, 
przeszklony, szary metalik - 27.600 zł, dopłacę różnicę w 
cenie. Dzierżoniów, tel. 074/831-62-76 
DAEWOO TICO bez wypadku, I właściciel. Zloty Stok, tel. 
074/817-50-01
DAEWOO TICO, 1998/00 r., 800 ccm, benzyna bez wypad
ku, chętnie od I właściciela, za rozsądną cenę. Złoty Stok, 
tel. 074/817-54-18
DAIHATSU CHARADE, 1985/86 r., 1000 ccm, diesel na bia
łych tablicach, 4-drzwiowy, ewentualnie 2-drzwiowy • do 900 
DEM., tel. 068/360-69-25
FIAT 125p w zamian za wyrejestrowanie, odbiór własnym 
transportem, Wrocław i okolice. Wrocław, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 126p po 90 r., do remontu lub na części. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-81-55, 0503/68-40-19 
FIAT 126p do poprawek, uszkodzony lub na części. Oleśni
ca, tęL. 0600/35-36-53
FIAT. 126p od I właściciela, oryginalny. Oława, tel. 
071/303-39-10
FIAT 126p po remoncie blacharki, w cenie do 1.500 zł. Pie
chowice, tel. 075/761-22-28
FIAT 126p dó remontu lub na części. Sobótka, tel. 
0604/96-02-73
FIAT 126p do 1991 r. Świebodzice, tel. 0603/54-03-09 
FIAT 126p do 1998 r., stan obojętny, za rozsądną cenę. Świe
bodzice. tel. 074/854-36-50
FIAT 126p rocznik I stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/344-42-42, 0608/75-16-34 
FIAT 126p BIS na części lub do remontu. Wrocław, tel. 
071/373-90-73, 0501/94-75-25 
FIAT 126p, 1985 r. do 500 zł,- stan dobry lub b. dobry, z woj. 
zielonogórskiego. „ teł. 0504/95-38-87 
FIAT 126p, 1987 r. - do 700 zł. Wrocław, tel. 0501/83*83-64 
FIAT 126p, 1989/91 r. stan b. dobry, od I właściciela. Strze
lin, tel. 0601/73-00-95
FIAT 126p, 1990-93 r. w dobrym stanie. Opole, tel. 
0606/55-57-44. 077/457-67-49 
FIAT 126p, 1990-93 r. w dobrym stanie, od I właściciela. Opo
le. tel. 0606/55-57-44, 077/457-67-49 
FIAT 126p, 1990/95 r.. Brzeg, tel. 077/416-91-06, 
0606/31-07-97

FIAT 126p, 1998 r., 35 tys. km, 650 ccm kolor obojętny, od I 
właściciela, bez wypadku, serwisowany, konserwacja • do 
5.600 zł. Kędzierzyn-Koźle, tei. 077/481-86-65, 
077/841-23-17 do godz. 15
FIAT 126p, 125p przyjmę w zamian za wyrejestrowanie. Wro
cław, tel. 071/373-54-78
FIAT 131,132, 2500 ccm, diesel może być do remontu bla
charki. wyrejestrowany, po wypadku, ze sprawnym silnikiem. 
Oleśnica, tel. 0601/89-14-34
FIAT BRAYA 5-drzwiowy. Wrocław, tel. 071/353-55-74, 
0502/43-40-74
FIAT CINOUECENTO Fiata 126p, Poloneza. Skodę, po roz
sądnej cenie, może być do malowania lub remontu • do 
15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-10-68 
FIAT CINOUECENTO Seicento lub Peugeot 206. Wrocław, 
tel. 0608/70-17-01
FIAT'CINOUECENTO, 1991/00 r., 900 ccm lub 700 ccm, z 
uszkodzonym silnikiem lub do remontu blacharki. Kłodzko, 
tel. 0608/14-00-39
FIAT CINOUECENTO, 1993/97 r.. Brzeg. tel. 077/416-91-06, 
0606/31-07-97
FIAT CINOUECENTO. 1996/98 r., 60 tys. km, 900 ccm za
dbany, garażowany, I właściciel, z kpi. dokumentacją. Mie
roszów, tel. 074/845-14-21
FIAT CROMA, turbo D może być do poprawek blachar- 
sko-lakierniczych. Wrocław, tel. 0608/77-97-09 
FIAT DUCATO BUS, 1991/95 r. przedłużony, podwyższony, 
może być na białych tablicach. Mikstat, tel. 062/731-01-53, 
0503/99-84-62
FIAT FIORINO po wypadku. Katowice, tel. 0604/93-83-71 
FIAT MAREA KOMBI, 1997/98 r., 100 tys. km. benzyna do 
2200 ccm, nie biały, homologacja na ciężarowy, kupiony w 
salonie, bez wypadku, serwisowany, zadbany - do 35.000 zł. 
Zbąszynek, tel. 068/384-97-09 
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wyma
gający remontu blacharki, z ok. Wrocławia, do 2.500 zi, pil
ne. Wrocław, tel. 0502/31-65-51

FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrodaw, tel. 
0601/80-99-18
FIAT PUNTO 5-drzwiowy. Wrocław, tel. 071/353-55-74, 
0502/43-40-74
FIAT PUNTO, UNO, TIPO, BRAVA oraz Seicento, Cinquecen- 
to, Bravo, 85/01 r., po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
FIAT REGATA, 1986/88 r. 1.7-1.9 D, najchętniej od I właści
ciela, do 4.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tei. 074/641-11-97 po 
godz. 20
FIAT REGATA, 1988/90 r., benzyna, diesel na białych tabli
cach, stan b. dobry, do 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-51-51 
FIAT RITMO, 1600 ccm po 1983 r., najlepiej wersja Abarth, 
wyłącznie z inst. gazową. Kalisz, tel. 0502/21 -99-22 
FIAT RITMO, 1982-89 r. 3-drzwiowy. Dzierżoniów, tel. 
0603/38-44-73
FIAT SEICENTO, 1999/00 r., 30 tys. km do 18.000 żl. Prusi
ce, woj. wrocławskie, tel. 0609/45-54-46 
FIAT SEICENTO, 2001 r.. Wrocław, tel. 0602/60-26-37 
FIAT TEMPRA, 2000 ccm na białych tablicach, na części. 
Trzebnica, tel. 071/312-88-48, 0605/25-29-49 
FIAT TEMPRA, 1991/96 r., 1900 ccm, TDI na białych tabli
cach, do 1.000 DEM. Kłoda, teł. 065/544-46-25, 
0601/05-81-98
FIAT UNO VAN, 1989/98 r. bez prawa rejestracji. Jelenia 
Góra, teł. 0609/26-96-78, 0603/61-59-50 
FIAT UNO. 1995/96 r., 70 tys. km, 900 ccm, 1.000, stan b. 
dobry, z instrukcją obsługi, najchętniej diesel. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/316-70-08
FORD ECONOVAN. 1989/93 r., benzyna, diesel oszklony, na 
białych tablicach. Oborniki śląskie, tel. 0603/10-46-24 
FORD ESCORT uszkodzony, rozbity, stan obojętny. Świdni
ca, tel. 074/858-99-67, 0606/12-99-22 
FORD ESCORT po 1997 r., od I właściciela, wyłącznie z sa
lonu, beż wypadku, W rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
071/372-98-16, 0502/90-98-61 
FORD ESCORT, 1980/90 r., 1600 ccm, wtrysk bez możliwo
ści rej., na białych tablicach. Wrocław, tel. 071/311-54-53, 
0605/25-41-67
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, 3-drzwiowy, 
na białych tablicach, stan dobry. Chojnów, tel. 0603/03-31-45 
FORD ESCORT. 1990/91 r. poj. 1.4-1.8,3-drzwiowy, w cało
ści lub na częśd, do 600 DEM. Góra, tel. 0600/52-27-39 
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel, 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD ESCORT, 1994/97 r., 1800 ccm, TDi, 5-drzwiowy, może 
być uszkodzony. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-84-95 
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do 
remontu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54. 0604/53-1.8-57 
FORD FIESTA, 1991-93 r. w dobrym stanie, po formalno
ściach celnych, bez rejestracji w kraju, - 8.000 zl. Łódź, tel. 
0503/85-24-31
FORD FIESTA, ESCORT, FOCUS, KA, 1985/01 r. po wypad
ku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
FORD GRANADA, 2000 r., 2800 ccm na białych tablicach 
lub silnik ze skrzynią, - 800 zl. Szczecin, tel. 091/485-84-75 
FORD MONDEO KOMBI, turbo D Ford Mondeo, Renault La
guna, Opel Astra II, dobrze wyposażony, może być lekko 
uszkodzony, od 1997 r. w górę. Wrocław, tel. 071/317-86-18 
do godz.20, 0603/38-15-70
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. Wrodaw, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 100 tys. km, benzyna 
do 2200 ccm, nie biały, homologacja na ciężarowy, kupiony 
w salonie, bez wypadku, serwisowany, zadbany • do 35.000 
zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-09 
FORD MONDEO, 1998/99 r., 1800 ccm, benzyna ciemny me
talic, od I właściciela, serwisowany, z peinym wyposażeniem, 
bez wypadku. Namysłów, tel. 077/410-24-62 
FORD ORION, 1987/88 r. mocno uszkodzony, kpi. dokumen
tacja. Krotoszyn, tel. 0608/40-03-01 
FORD SCORPIO, 1992/94 r. kombi lub sedan, 2.0i 16V albo 
2.4-2.91 V6, zarejestrowany w Polsce, po wypadku. Wrocław, 
teł. 071/349-27-14
FORD SIERRA na białych tablicach. Wrocław, tel. 
071/326-05-03
FORD SIERRA, 1987 r., 2300 ccm, diesel, 5-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry, do 2.000 zl. Wrodaw, tel. 
0601/71-51-51
FORD SIERRA, 1987/88 r. zniszczony, z dokumentacją. Lu
bin, tel. 0604/67-10-09
FORD TAUNUS, 1983 r. 1.3-1.6, czerwony, bez prawa reje
stracji, w b. dobrym stanie, z lat 1980-84. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0606/82-62-31
FORD TRANSIT, 1978/85 r̂  bus lub skrzyniowy, uszkodzo
ny, po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. Wro
daw, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., diesel na białych tablicach. 
., tel. 0608/01-75-70

FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, uszko
dzony lub pfl wypadku, rej. na 3.5 t (całk. masa). Wrodaw, 
tel. 349-27-14
FORD TRANSIT,' 19*86/91 r. bus lub blaszak, na białych ta
blicach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1990/96 r., 2500 ccm, diesel zarejestrowa
ny, techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 076/722-90-43, 
0606/14-33-94
FORD TRANSIT, 1991/95 r. przedłużony, podwyższony, może 
być na białych tablicach. Mikstat, tel. 062/731-01-53. 
0503/99-84-62 •
FORD TRANSIT, 1995/97 r., 2500 ccm, diesel, przedłużony, 
oszklony lub blaszak, dla obywatela WNP, w rozsądnej ce
nie, może być lekko uszkodzony. Bolesławiec, tel. 
0606/32-28-96
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej.
w kraju. Wrocław, tel. 071/349-27-14
HONDA ACCORD, 1983/85 r.. benzyna na białych tablicach.
Oborniki śląskie, tel. 0603/10-46-24
IVECO 35-12 przejmę leasing, z plandeką lub sama rama.
Wrodaw, tel. 0601/75-20-80
KUPIĘ SAMOCHÓD osobowy, kombi i z homologacją, na cię
żarowy, koniecznie TDi • do kwoty 50.000 zł. ., tel. 
0608/68-48-96
LADA 2107,1500 ccm inst. gazowa, od I właściciela, stan b.
dobry. Wałbrzych, tel. 074/841-48-38
LADA 2107 może być do remontu. Wrocław, tel.
071/344-42-42, 0608/75-16-34
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel.
0601/80-99-18
LUBLIN, 1995/97 r. skrzyniowy, z plandeką. Głogów, tel. 
076/835-39-38
LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do ręmontu.
Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32
MAZDA 626, 323 po 1984 r., uszkodzony, w całośd lub na
części. Wrodaw, tel. 0601/70-57-00
MAZDA MX-3,1993/95 r., benzyna stan b. dobry, na białych
tablicach. Oborniki śląskie, tel. 0603/10-46-24
O  MERCEDES 123,200, 200 E, 230,230 E, do 1984 

r., japońskie z  tylnym napędem, benzyna, po 
1988 r., na b ia łych  tab licach , osobowe,

4-drzwiowe, tylny napęd • benzyna, samocho
dy osobowe, benzyna, Mercedes 124 230 E, 260 
E, 300 E do 1992 r., Nissan Bluebird do 1992 r., 
benzyna, Volvo 240 do 1992 r.f benzyna, na bia
łych tablicach., tel. 074/837-21-51 01029401

MERCEDES 123 D do 3.500 zł. Kępno, tel. 0608/80-12-34 
MERCEDES 115 W w dobrym stanie technicznym, z waż
nym przeglądem, rocznik i przebieg obojętny. Wrocław, tel. 
0600/38-29-67
MERCEDES 123 D, 2000 ccm, 2400 ccm, 3000 ccm po re
moncie lub stan b. dobry, do 3.500 zł. Kępno, tel. 
0608/80-12-34
MERCEDES 190 D na białych tablicach. Lubin, tel. 
0608/16-75-22
MERCEDES 200,240,1980/83 r. zniszczony, zarejestrowa
ny w Polsce • do 500 zl. Wrocław, tel. 0604/77-78-48 
MERCEDES 207 D może być uszkodzony. Góra, woj. lesz
czyńskie, tel. 0601/89-83-52
MERCEDES 207 D, 2400 ccm, diesel krótki, niski, oszklony, 
na białych tablicach. Lubin, tel. 0502/54-52-66 
MERCEDES 207 D podwyższony, przedłużony, poj. 
2.400-3.000 ccm, kolor i rok prod. obojętny, stan b. dobry, - 
12.000 zł. Wrodaw, tel. 0503/93-22-49 
MERCEDES 207, 307, 1980/93 r., 2400 ccm, diesel może 
być do remontu, w cenie do 18.000 zl. Leszno, tel. 
065/544-44-21, 0605/85-57-21 
MERCEDES 207, 307,12$ do naprawy, skorodowany. Pola
nica Zdrój, tel. 0605/37-73-41
MERCEDES 208,210,308,-310,1989/94 r. 2000 D lub 3000 
D, zarejestrowany, techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 
076/722-90-43
MERCEDES 240123 D, 1981/84 r. na białych tablicach. Jele
nia Góra, tel. 075/722-65-10. 0602/87-22-35 
MERCEDES 240 D BUS. 1988/94 r. modele od 207 do 410, 
przedłużony, podwyższony, pochodzenie obojętne, na za
chodnich tablicach, pilne., woj. lubuskie, tel. 0607/32-06-22 
MERCEDES 308, 310 D może być uszkodzony. Góra, tel. 
0601789-83-52
MERCEDES 310,410 BUS. 1990/93 r. kontener lub blaszak. 
Wrocław, tel. 0607/45-77-51
MERCEDES, 1973 r., 2400 ccm, diesel na białych tablicach. 
Szprotawa, tel. 068/376-30-62 
MITSUBISHI GALANT, 1985/87 r., 1800 ccm, turbo D. Ja
wor, tel. 0603/08-17-58
MITSUBISHI LANCER. 1985/87 r., 1800 ćcm, turbo D. Ja
wor, tel. 0603/08-17-58
MITSUBISHI LANCER, 1990/91 r., diesel, benzyna na bia
łych tablicach. Lubin, teł. 0605/64-23-41 
NISSAN -200 SX, 1800 ccm, turbo, 16V stan b. dobry, może 
być 2000 ccm lub bez głowicy. Strzegom, tel. 074/855-36-96, 
0602/30-60-17
NISSAN 300 ZX. Wrocław, tel. 0605/58-01-80
NISSAN ALMERA lub Primera, Toyota Corólla, Fiat Marea,
auto z salonu w Polsce. Wałbrzych, tel. 074/841-59-56
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1997/98 r., 100 tys. km, benzyna
do 2200 ccm, nie biały, homologacja na ciężarowy, kupiony
w salonie, serwisowany, bez wypadku, zadbany - do 35.000
Z<. Zbąszynek, tel. 068/384-97-09
NISSAN SUNNY KOMBI B-11, 1986 r. może być uszkodzony
silnik, stan karoserii dobry, bez prawa rejestracji. Kępno, tel.
062/782-29-75
OPEL KOMBI, 1979/82 r. na części, może być bez silnika i
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skrzyni biegów, z dobrym stanem blacharki ł zawieszenia.' 
Lubań, tel. 075/722-11r69
OPEL, 1990/00 r. lub Seat, może być z zastawem lub bez 
dokumentacji, lub inny, w stanie dobrym lub b. dobrym. Pacz- 

, ków, powiat Nysa, tel. 0603/36-63-27 
OPEL ASTRA bez wypadku, kupiony w salonie. Kamieniec 
ZąbkoWickł, tel, 0604/17-92-85 
OPEL ASTRA po 1997 r., od I właściciela, wyłącznie z salo
nu, bez wypadku, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
071/372-98-16, 0502/90-98-61 ,
OPEL ASTRA, 1992/94 r. na części. Namysłów, tel. 
077/410-49-10, 0602/43-09-41 
OPEL CAUBRA, 1991/96 r., 2000 ccm może być lekko uszko
dzony. Twardogóra, tel. 0605/60-33-12 
OPEL CORSA, 1993 r. mocno uszkodzony lub spalony, za
rejestrowany w kraju, pełna dokumentacja. Wrodaw, tel. 
0608/52-03-08, 0502/54-08-12 
OPEL CORSA B, 1994/95 r., 1400 ccm, benzyna bez wypad
ku, 5-drzwlowy,.zadbany - do 14.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-21-65, 0605/65-37-49 •
OPEL CORSA, 1996 r., 1200 ccm, 3-drzwiowy, nowe opony, 
bez prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, 1998/00 r., 1500 ccm, diesel 3-drzwiowy, elek
tryka, (klimatyzacja lub szyberdach, stan b. dobry, w kraju 
min. 6 mies., lub z komisu. Wrocław, tel. 0605/72-75-55 
OPEL CORSA, 1999 r.(.4000 ccm, 12V, 3-drzwiowy, bez pra
wa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, ASTRA, VECTRA, 1986/01 r. oraz Omega, 
Kadett) Agila, po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
OPEL KADETT rozbity, uszkodzony. Świdnica, tel. 
074/858-99-67, 0606/12-99-22 
OPEL KADETT, benzyna lub diesel uszkodzony, do remon
tu, zarejestrowany albo na części. Złotoryja, tel. 
076/878-29-13, 076/878-51-96 
OPEL KADETT, 1982/84 r., 1300 ccm, benzyna w b. dobrym 
stanie, na białych tablicach, w cenie do 900 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-98-98 po godz. 15 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, na białych tablicach. Dzierżoniów, tel. 0602/32-46-81 
OPEL KADETT, 1985/88 r., 1600 ccm, diesel uszkodzony, 
po wypadku, zarejestrowany, Jezka" lub sedan. Karpacz, tel. 
0607/65-59-61
OPEL KADETT KOMBI, 1985/88 r„ 1600 ccm, diesel na bia
łych tablicach. Sobieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 
0607/65-59-61
OPEL KADETT, 1985/91 r. stan obojętny. Wrodaw, 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, 1988 r., 1600 ccm, E, na białych tablicach, 
stan b. dobry, 3-drzwiowy. Szprotawa, tel. 0604/75-81-96 
OPEL KADETT, 1988/91 r., diesel 5-drzwiowy, na białych ta
blicach. Oborniki Śląskie, tel. 0603/10-46-24 
OPEL KADETT, 1990/91 r. czerwony, 5-drzwiowy, na białych 
tablicach, stan b. dobry, w rozsądnej cenie, Wrodaw, tel. 
0603/32-47-03
OPEL MONTEREY.-3100 ccm, turbo D. Jelenia Góra, tel. 
0603/64-64-44 ■
OPEL OMEGA od 1995 r.,z wyposażeniem. Nowa Ruda, tel. 
0603/99-78-30
OPEL OMEGA, 1987/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, teł. 0606/93-82-96
OPEL OMEGA, 1988/01 r. szyberdach, hak, centralny za
mek, alarm, po wypadku, wspomaganie, alum. felgi 15*. 
sprawny, zarejestrowany, do małych poprawek lub mocno 
uszkodzony. Oleśnica, tei. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1988/93 r, benzyna, diesel na białych tabli
cach, stan b. dobry. Oborniki śląskie, tel. 0603/10-46-24 
OPEL OMEGA, 1991/99 r. poj. 2.6 • 3.0 I, na białych tabli
cach, stan dobry, do 5.000 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/777-65-55. 0605/64-65-63 
OPEL OMEGA A KOMBI, 1989 r., 2300 ccm, diesel, na bia
łych tablicach.., tel. 0602/32-45-41 
OPEL VECTRA uszkodzony, rozbity, stan obojętny. Świdni
ca, tel. 074/858-99-67, 0606/12-99-22 
OPEL YECTRA, 1988/92 r., benzyna, diesel na białych tabli
cach, stan b. dobry. Oborniki śląskie, tel. 0603/10-46-24 
OPEL VECTRA, 1991/95 ri Prusice, tel. 071/312-53-41, 
312-63-41
OPEL YECTRA, 1993 r., 1 lp  cęm 1800 ccm • do 8,000 zl. 
Zduny, tel. 062/721-51-24 po godz. 16 
OPEL VECTRA KÓMBI,. 1997/98 r., 100 tyś. km, benzyna do 
2200 ccm, nie biały, homologacja na ciężarowy, kupiony w 
salonie, bez wypadku, serwisowany, zadbany - do 35.000 zl. 
Zbąszynek, tel. 068/384-97*09 
OPEL VECTRA, ASTRA A uszkodzony lub na części, na bia
łych tablicach. Wrodaw. tel. 0503/79-99-02, 0607/82-75-56 
PEUGEOT 205, 1984/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
PEUGEOT 205, 1984/92 r. stan obojętny. Wrodaw, 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 206,406,1987/01 r. i inne, po wypadku. Oleśni
ca, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
PEUGEOT 306,1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm od pierwsze
go wlaścidela, z salonu, 5-drzwiowy, • 33.000 zł. Żagań, tei. 
068/478-39-73
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997/98 r., 100 tys. km, benzyna do 
2200 ccm, nie biały, homologacja na ciężarowy/kupiony w

salonie, bez wypadku; serwisowany, zadbany - do 35.000 zł. 
Zbąszynek, tel. 068/384-97-09 
PEUGEOT 406,1998/99 r., 1800 ccm, benzyna cjemny me
talic, od i właściciela, serwisowany, z pełnym wyposażeniem, 
bez wypadku. Namysłów, tel. 077/410-24-62 
POLONEZ wyprod. po 90 r., uszkodzony, inst. gazowa, do 
1.500 zł. Wrocław, tel. 0600/23-15-82 
POLONEZ przyjmę w zamian za wyrejestrowanie. Wrodaw, 
tel. 071/373-54-78
POLONEZ, 1988/91 r. stan techn. b. dobry, inst. gazowa, do, 
• 2.500 zl. Lubsko, tel. 068/372-17-58 w godz. 10 • 18 
POLONEZ, 1989/95 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrodaw, tel. 071/344-42-42. 0608/75-16-34 
POLONEZ, 1990 r. 1500-1600 ccm, stan b. dobry, zadbany, 
po przeglądzie, gaz, na raty po 200 zł/miesiąc, do 2.000 zl. 
Karpacz, tel. 075/761-61-95 po godz. 18 
POLONEZ, 1990/91 r. techn. sprawny, może być do popra
wek blacharsko-lakierniczych, chętnie z inst. gazową. Wro
daw, tel. 071/337-06-23 po godz. 15 
POLONEZ CARO, 1987/92 r. może być z inst. gaz. Wrodaw, 
tel. 071/316-12-65, 0608/59-23-54 
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrodaw, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego remontu. 
Wrodaw, tel. 0606/93-82-96
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ CARO, 1993 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0502/94-72-88
POLONEZ CARO, 1994/00 r.. Góra, tel. 0601/57-14-04 
POLONEZ CARO, 1994/96 r., bez prawa rejestracji. Milicz, 
tel. 0503/08-10-89
POLONEZ CARO, 1994/98 r. stan obojętny. Świdnica, tel. 
074/653-58-14
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wro
daw, tel. 0601/80-99-18
POLONEZ TRUCK chetnie 5 osobowy, może być lekko 
uszkodzony, w rozliczeniu przyczepa bagażowa, lad. 600 kg, 
nowa, cena - do 4.000 zl. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
POLONEZ TRUCK, 1993/97 r. stan obojętny. Wrodaw, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK, 1993/98 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK. 1993/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK, 1994/95 r.. 150 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna 2- lub 5-osobowy, bez wypadku, stan dobry. Legnica, 
tel. 076/722-90-43, 0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK, 1995 r. dl. 2.5 m. skrzyniowy. Koźmin 
Wlkp., tel. 0608/89-37-08
POLONEZ TRUCK, 1999/00 r. chętnie na gaz, 2-osobowy, 
krótki, może być bez nadbudowy - lub zamienię na rocznik 
95 z gazem, dopłacę różnicę ceny. Wrocław, tel. 
071/346-26-02
PORSCHE 924, 911 uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 0502/50-86-13
RENAULT 19,1990 r. po kolizji, zniszczony, zarejestrowany 
w Polsce. Nysa, tel. 0604/77-78-48 
RENAULT 19,1992/93 r., 1900 ccm, diesel, sprowadzony z 
Niemiec, nie eksploatowany w kraju, w cenie do 12.000 zl. 
Legnica, tel. 076/721-95-01
RENAULT 9, 1982/86 r., 1400 ccm stan dobry, bez prawa 
rejestracji. Wałbrzych, tel. 0607/42-81-22, 0605/13-20-23 
RENAULT CLIO II, diesel z wyp. elektrycznym, szyberdach, 
klimatyzacja, stan b. dobry, w kraju min. 6 mies., lub z komi
su. Wrodaw, teł. 0605/72-75-55 •
RENAULT CLIO, 1800 ćcm. 16V. Wrocław, tel. 
071/361-19-40. 0503/80-74-16 
.RENAULT CLIO, 1996-97 r.. 1400 ccm, -13.000 zł. Wrodaw. 
tel. 787-34-66. po 20
RENAULT CLIO, MEGANE. LAGUNA 1986/01 r. oraz Sce- 
nic, Kangoo, po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997/98 r., 100 tys. km, benzy
na do 2200 ccm, nie biały, homologacja na ciężarowy, ku
piony w salonie, bez wypadku, serwisowany, zadbany • do 
35.000 zl. Zbąszynek, tel. 068/384-97-09 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998/00 r. może być mocno 
uszkodzony. Legnica, tel. 0607/77-93-76 
RENAULT MEGANE SCENIC, 1998/99 r., benzyna. Prze
mków, tel. 076/831-04-76
RENAULT MEGANE, CLIO II po 1997 r., od I wlaścidela, 
wyłącznie z salonu, bez wypadku, w rozsądnej cenie. Wro
cław. tel. 071/372-98-16, 0502/90-98-61 
RENAULT SAFRANE, 1992/93 r.. 2200 ccm, Si bordowy lub 
czerwony, na białych tablicach, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry. Wrodaw, tel. 0606/38-37-84 
RENAULT TWINGO, 1997-98 r., 1200 ccm. Wrodaw, tel. 
787-34-66, po 20 .
RENAULT TWINGO li. 1999/00 r., skórzne dod., klimatyza
cja, otw. dach (szklany), wersja Baccara lub Initiale Paris, 
stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0605/72-75-55 
SAMOCHÓD BECZKOWÓZ, marki Jelcz lub Siar. diesel, w 
dobrym stanie. Wrocław, tel. 0604/85-91-02 
SAMOCHÓD DOSTAWCZY Fiat Dlicato, Citroen C25, Peu- 
geot J5, Ford Transit, lvęco, koniecznie skrzyniowy z plan
deką, uszkodzony, do poprawek lub napraw mechanicznych, 
zarejestrowany w kraju - do 10.000 zł, w rozliczeniu może 
być samochód lub motocykl. Opole, tel. 0604/87-77-67 
SAMOCHÓD OSOBOWY po 1987 r„ do 1800 ccm benzyna, 
stan b. dobry, w cenie ok. 3.500 zl lub przyjmę samochód z 
reklamą (za koszty utrzymania i eksploatacji). Kościan, tel. 
065/512-52-24
SAMOCHÓD OSOBOWY z homologacją, na firmę, 2-3-letni, 
do 25.000 zl. Wrocław, tel. 071/793-41-15, 0605/43-33-97 
SAMOCHÓD OSOBOWY, 1999/01 r. Skoda, Fiat. z homolo
gacją. Głogówek, tel. 077/437-20-67 po godz, 15 
ŚCANIA ciągnik siodłowy. ., tel. 0602/85-74-74. 
0503/97-05-93
SCANIA 142,1987/89 r., 420 KM dągnik siodłowy, podusz
ki, w dobrym stanie • do 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/08-35-73
SKODA 105 na białych tablicach. Opole. tel. 0602/79-96-51 
SKODA 105, 120 może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/344-42-42. 0608/75-16-34 
SKODA FAVORIT wyprod. po 90 r., uszkodzony, inst. gazo
wa, do 1.500 zi. Wrocław, tel. 0600/23-15-82 
SKODA FAVORIT, 1991/93 r. uszkodzony, po wypadku, na 
białych tablicach, do odenia. Wrocław, tel. 071/362-16-15, 
0601/70-22-65
SKODA FAYORIT, FELICIA do remontu lub po wypadku. Wro
daw, tel. 0501/46-57-50
SKODA FEUCIA GLX, 1998/99 r., 1300 ccm przebieg do 40 
tys.km, nowy model, I właściciel, kupiony w salonie, bez wy
padku, książka serwisowa, może być kombh do 20.000 zł. 
Oława, tel. 071/313-79-55, 0502/50-46-27 całą dobę 
SYRENA 101,103 cały pojazd, w stanie obojętnym, wszel
kie części, detale, literatura. Lublin, tel. 081/743-27-99 lub 
0501/25-75-58
TARPAN, 1985/90 r.. diesel skrzyniowy, oplandekowany. 
Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65
TOYOTA Corolla, Starlet, Tercei lub Mazda, Honda, uszko
dzony, po wypadku lub na białych tablicach, do 1990 r. Świd
nica, tel. 0605/83-96-80‘
TOYOTA AVENSIS, 1998/99 r. do 60 tys. km, od I właścicie
la (z salonu). Złotoryja, tel. 076/878-40-83 po godz. 18 
TOYOTA CAMRY do 1990 roku, na białych tablicach. Turek, 
tei. 063/278-00-82
TOYOTA CARINA, diesel lub benzyna uszkodzony lub cały, 
zarejestrowany lub nie. Wrocław, tel. 0602/12-51-35
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TOYOTA CELICA, 1989/93 i^eńzyna nablalyph tablicach. &  
Olawa> tel. 1)563/89-92-39 % " * * . Ą r. -f
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być domalegó remon- 
tu. Wróclaw.iei: W0$/93-82-96 V  £  '■£& :~y
O  TOYOTA HIACE, 1979/88 f., benzyna,,diesel sa

mochody z oryginalnym silnikiem benzynowym * 
i dłeseł:ToyotaHiace, Liteace, Mitsubishi L300, 
Nissan Vanette I Urvan, 1988 r./na białych ta
blicach., tel. 074/837-21-51 01029391

TRABANT KOMBI. 1991 r.. 1100 ccm, benzyna lub VW 
POLO. stan dobry. Wałbrzych, tel. 074/849-75-18 .
UAZ po 1991 r., chętnie bez przeróbek, z plandeką. Głogów, 
tel. 076/833-40-96
UAZ w rozliczeniu silnik VW Golfa, 1800 ccm. 130 KM, Wro
cław, tel. 0602/89-72-84
VOLVO ciągnik siodłowy. ., tel. 0602/85-74-74, 
0503/97-05-93
VOLVO 340,1600 ccm, diesel na białych tablicach. Jarocin, 
tel. 0607/75-65-31
VW BUS .ogórek*, tanio, z dokumentacją, w dobrym stanie, 
Lubin, tel. 0502/33-45-97
VW BUS T4 multivan, 1.9 TDI, do 1995 r,, na białych tabli
cach, do ocienia, może być lekko uszkodzony, w rozsądnej 
cenie. Wrociaw, tel. 071/316-25-01 
VW BUS, 1983/87 r.. diesel oszklony, w dobrym stanlerWrfr 
cław, tel. 0503/99-07-05
VW GARBUS CABRIO zdecydowanie, tylko oryg.. rocznik 
obojętny, z dokumentacją. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-86-05 
VW GARBUS z dokumentacją, może być skorodowany lub 
po wypadku. Zagrodno, tel. 076/877-31-83 
VW GOLF II GTI, 1800 ccm do 1988 r., na niemieckich tabli
cach. Suląchów, teł. 0607/79-20-79 
VW GOLF rozbity, uszkodzony, stan obojętny. Świdnica, tel. 
074/858-99-67, 0606/12-99-67 
VWX>OLF Jll, IV, 1900 ccm, TDI 4-drzwiowy, w dobrej cenie, 
może być uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/75-32-55 
VW GOLF i, 1980/83 r. rozbity, z kpi. dokumentacją, w cenie 
do 600 zl. Lubsko, tel. 068/372-19-17 
VW GOLF 1,1980/83 r. do remontu lub na części. Sobótka, 
tel. 0604/96-02-73
VW GOLF i, 1980/83 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, na czę
ści. Szprotawa, tel. 068/376-30-62 
VW GOLF II, III, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW GOLF II, III, 1984/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW GOLF ii. III, 1984/96 r. może być.uszkodzony lub do 
remontu. Wrociaw, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW GOLF II, 1986/90 r. może być do poprawek lub uszko
dzony, najchętniej diesel. Legnica, tel.. 076/866-46-74 
VW GOLF II, 1986/91 r; do małych .poprawek blaęhar- 
sko-lakierniczych, z kpi. dokumentacją, 5-drzwiowy, sprowa
dzony w całości. Unikowice; woj. opolskie, tel. 0608/76-54-39 
VW GOLF lir, 1993/96 r.. turbo D. stan dobry, zadbany, nie 
składak, może być uszkodzony pełne Wyposażenie,
5-drzwiowy, do 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/91-91-13 
VW GOLF III; 1995/97.r., 1400 ccm, diesel może być uszkodź, 
przód-i tył, dech i podłoga bez-uszkodzeń odbiór własnym 
transportem - do 10.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDI, kupiony w salonie, 
bez wypadku,.5-drzwiowy, klimatyzacja. Wałbrzych, tet 
074/848-81-58 po godz. 16
VW JETTA, 1800 ccm po 1988 r., 4-drzwiowy, na białych ta-/ 
bllcach. Jelenia Góra,- tel. 0606/17-24-79 
VW LT, 1988/92 r;, diesel na białych tablicach. Oborniki ślą
skie, tel. 0603/10-46-24
VW LT 35 do remontu. Wrocław, teł. 0503/99-07-05 V 
VW PASSAT KOMBI, 1600 ccm, TD do 1987 roku, na białych 
tablicach. Jarocin, teł. 0607/75-65-31 
VW PASSAT uszkodzony lub na części, na białych tablicach. 
Wrociaw, tel. 0503/79-99-02, 0607/82-75-56 •
VW PASSAT Golf, diesel, 96-97r. bez wypadku. Wschowa, 
tel. 065/540-14-39
VW PASSAT, 1981/86 r., benzyna zarejestrowany w kraju, w 
obojętnym stanie. Wrocław, tel. 0601/15-67-24.
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r., diesel do remontu. Sobót
ka, tel. 0604/96-02-73
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, 1985-87 r., 1600 ccm, diesel na białych tabli
cach. Jelenia Góra, tel. 0604/81-43-04 
VW PASSAT, 1985/87 r., 1600 ccm, diesel na białych tabliach. 
Jelenia Góra, tel. 0604/81-43-04 
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT B5 SEDAN, 1997 r. rozbity, do remontu, mile 
widziany silnik 1800 ccm., tel. 0601/82-11-91 
VW PASSAT SEDAN, 1988/89 r., diesel w ciemnym kolorze, 
bez dokumentacji, na białych tablicach. Bolesławiec, tel. 
0502/20-66-10
VW PASSAT, 1988/92 r. do małych poprawek, z kpi. doku
mentacją, sprowadzony w całości. Unikowice, woj. opolskie, 
tei. 0608/76-54-39 .
VW PASSAT, 1988/93 r., benzyna, diesel na białych tabli
cach. Oborniki Śląskie, tel. 0603/10-46-24 
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony łub do re
montu. Wrocław, tei. 071/341-61-82, 0604/06-55*32 
VW PASSAT KOMBI, 1991-93 r. najlepiej w Niemczech, nie 
uszkodzony. Lubań, tel. 075/646-21-49 
VW PASSAT, 1994/97 r., TDi model przejściowy, bezwypad
ku, z ABS, poduszkami powietrznymi i klimatyzacją. Wrocław, 
tel. 345-62-41
VW POLO, 1989/94 r. może być dó małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
VW POLO, 1989/94 r. .stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW POLO, 1989/96 r. może być uszkodzony lub dó remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 •
VW POLO COUPE, 1991-93 r. w dobrym stanie, po formal
nościach celnych, bez rejestracji w kraju, - 9.000 zł. Łódź, 
tel. 0503/85-24-31
VW POLO FOX, 1991/94 r., 1000 ccm na części. Bogusławi-
ce. tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49
VW POLO, GOLF, PASSAT, VENTO, 1985/01 r. po wypadku.
Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49
VW SCIROCCO II, 1982/88 r. może być uszkodzony lub do
remontu, rozbity, zarejestrowany w kraju. Gniezno, tel.
0603/34-42-92
VW TRANSPORTER, diesel osobowo-towarowy, stan tech
niczny b. dobry, stan lakieru objętny. Lubin, tel. 
0606/58-21-73
VW TRANSPORTER T4 uszkodzony. Oława, teł. 
0603/96-72-87
VW TRANSPORTER sprawny, wersja turystyczna. Wrocław,. 
tel. 071/355-38-86
VW TRANSPORTER T2,1980/88 r. zniszczony, rozbity, za
rejestrowany. Wrocław, tel. 0604/77-78-48 
VW TRANSPORTER, 1988/96 r., diesel zarejestrowany,""* 
dobrym stanie. Legnica, tel. 0606/11-52-64 
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 remontû  Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW VENTO, 1994 r. w bardzo dobrym stanie. Legnica, tel. 
0601/84-47-17 L
WARTBURG KOMBI najchętniej z silnikiem diesel, w stanie 
dobrym, zarejestrowany, z aktualnym przeglądem, z hakiem. 
Przemków, tel. 076/831-93-96 po godz. 20, 0600/47-53-34

WARTBURG GOLF KttMBI.^Slr., t3QQccm,b6nzyrja- dó 
; 1.000 zl. Szprotawa, tel. 068/376-30-62

KUPIĘ
CZĘŚCI

ALFA ROMEO 155, 1993 r .: reflektor prawy, atrapa, zderzak .. 
przedni, kierunkowskazy, nadkole przednie prawe, lusterko zew. 
lewe, zegarek. Wrocław, tel. 071/348-00-28,; 0603/54-04-40 
AUDI, 1980 r., diesel po]. 1.5, 1.6 I: silnik z kompletną doku
mentacją. Zielona Góra, tel. 0600/80-13-08 .
AUDI 100, 2200 ccm lub 2300 ccm: silnik. Wrocław, tel. 
0600/87-27-38
AUDI 80 B4: nadwozie, może być lekko uszkodzone. Wrocław, 
tel. 0502/82-30-45 ..
AUDI 80,1977 r., 1600 ccm, benzyna 4-drzwiowy: błotnik przedni
lewy. Głogów, tel. 076/834-55-81
AVIA : kontener o dl. 5.2 m, duży. Strzelce Opolskie, tel.
077/461-07-24, 0604/26-15-94 -
BMW, 1990/93 r., 2000 ccm, 24V : silnik kpi., skrzynia biegów.
komputer, lampy, maska, zderzak, części przodu. Wałbrzych,
tel. 0609/26-30-55
BMW 316,1980/83 r .: silnik 1.6 E, stan dobry, może być bez 
dokumentacji. Strzegów, gm. Strzelin, tel. 071/392-68-34 
BMW 316 E-21, 1981 r., 1600 ccm : gażnik Pierburg 2B4, 2 
felgi. Jaworzyna śl., tel. 0606/40-06-55 
BMW 318, 1995 r., 1700 ccm, TDS : wszystkie części. Lubin, 
tel. 0604/58-85-52
BMW 520,1980 r., 2000 ccm: wahacz tylny prawy, amortyzato
ry, błotniki, zamki do drzwi, stacyjki. Warta Bolesławiecka, tel.

' 076/877-57-04 
BMW 520 i, 1990 r.: części 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 524,1986 r., 2400 ccm, turbo D : silnik 524 diesel. Zielo
na Góra, tel. 068/326-63-62
BMW 525 TDS, 1993 r .: chłodnice, filtr powietrza, łapy alumi
niowe, poduszki pod silnik, miska oleju, wentylator, zderzak, 
inne. Poniec, woj. leszczyńskie, tel. 0606/75-60-99 
CITROEN XSARA, 1999-01 r.. 1900 ccm, diesel: silnik, może 
być sam blok, typ PSA. Lubin, tel. 0604/61-60-99 
CITROEN XSARA KOMBI, 1999 r.. 16 tys. km, 1900 ccm. TDi: 
pełne wyposażenie, - 10.300 zł DEM * cło. Wrocław, teł. 
071/355-68-10, 076/858-44-51
DAEWOO ESPERO: części przodu pojazdu, drzwi prawe, dach, 
klapę tylną chłodnicę, lampy, felgi aluminiowe i inne. Pactków, 
tel. 077/431-72-10
DAEWOO ESPERO : osłona silnika (dolna lewa), plastikowa. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51
DAEWOO LANOS : szyba przednia zielona, klapa tylna z szy- 

• bą zieloną błotnik tylny lewy, zderzak tylny, alum. felgi, poduszki 
- powietrzne, chłodnica, chodnica klimatyzacji. Mokrzeszówctel.
< 074/850-88-76 

DAEWOO TICO : nadwozie samochodu. Szprotawa, 4ei. 
068/376-30-62 g
FIAT 125p : okrągłe zegary - do 50 zł. Wrocław, te l,, 
0603/85-13-62 ... /
FIAT 126p : silnik 650 ccm, skrzynia biegów, alternator,, roz
rusznik, lotnicze fotele, koła. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92’
FIAT 126p : alternator - do 80 zl. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p : sżerofele ~zderzalU,:̂ rzwi,. lotnicze fotele. Wrocfew, ! 
tel. 06Q7/82»9745 V  • ,• •
FIAT 126p : skrzynia biegów, alternator, głowica 650 cm3, toż- 
rusznik, szeroka deska rózdze Wrocław, teł. 1)501/40-31-35 
FIAT I26p : skrzynia biegów, móże być Uszkodzona. Wrocław, 
tel. 357-59-92 r
FIAT 126p, 1989/92 r. : nadwozie lub całe aiitó po wypadku. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0603/61-75-15.
FIAT 126p EL SX, 1995 r.: drzwi lewe (kpi ), zderzak przedni, 
maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, kierun
kowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p el, 1997 r.,: maska bagażnika (czerwona), błotnik 
tylny lewy, może być dolna część do wlotu powietrza. Mysłako
wice, tel. 075/713-01-72 .
FIAT CARGO : kabina, oś przednia. Opole, tel. 0602/79-96-51 
FIAT DUCATO : Silnik 1.9 D lub 2.5 turbo D. Sobótka, tel: 
071/316-23-39
FIAT DUCATO, 1995 r., 2500 ccm, diesel: chłodnicę lekko uży
waną lub nową (1998-2000 r.). Bielawa, tel. 0608/18-73-91, 
075/771-88-13 .
FIAT SIENA : klapa bagażnika. Opole, tel. 077/452-53-66, ' 
0601/319-72- ,̂ r  - ' / V  ’
FIAT SlENA: opony Goodyear 175/65 R14 model NCT 2, koł
paki, instrukcje obsługi w etui, felga Et 44. Wrocław, teł. 
0501/70-81-92 
FIAT SIENA, 2000 r.,
0601/39-72-10 - -

klapa bagażnika. Opole, tel.

FIAT TEMPRA: zderzak przedni, czarny, bez halogenów. Wro
cław, tel. 352-64-28, 0601/19-27-71 
FIAT UNO: inst. gazowa, możliwość montażu lub bez. Twardo
góra, tel. 071/315-00-77
FIAT UNO, 1996/00 r.: kanapa tylna z oparciem I zagłówkami, 
półka tylna, wykładzina bagażnika, plastiki tyłu. Wrocław, tel. 
0608/25-02-11
FORD GL, 1989 r., 2300 ccm, diesel : zawór odcinający dopływ 
paliwa (z Soczkiem), do pompy wtryskowej, elektrozawór. Lub
sko, tel. 068/372-26-85
FORD ESCORT, 1993 r. wersja amerykańska: zderzak przedni, 
lusterko prawe, felgi aluminiowe, hale, nagrzewnicę. Zielona 
Góra, tel. 0606/63-95-69
FORD ESCORT, 1997 r., 1800 ccm, TD: felgi aluminiowe z opo
nami, poduszka prawa pod silnik, spoiler na tylną klapę, halo
geny, alternator, pompa paliwa, osłona pod przedni zderzak. 
Legnica, teł. 076/847-68-29, 0605/45-64-46 
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, 16V, Zetec : skrzynia bie
gów. Rawicz, tel. 065/545-16-54 
FORD FIESTA 1999 r,: tapicerka przednich lewych drzwi, do 
wersji 4-drzwiowej z el. otw. szybami. Wałbrzych, teł. 
074/880-00-58
FORD MONDEO, 1998 r .: halogeny, kompletne, w rozsądnej 
cenie. Wrocław, tel. 0603/99-75-57 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, benzyna : piasta 
lewa tylna, hamulce tarczowe + ABS. Radwanice, tei. 
076/832-12-17, 0605/22-05-16
FORD PROBE, 1994/98 r., 2000 ccm, 16V : skrzynia biegów 
automatic oraz pompę wodną. Dzierżoniów, tel. 0503/68-55-50 
FORD SCORPIO, 1992 r. (model przejściowy): błotnik przedni 
lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 .
FORD SIERRA: silnik do Forda Sierry. 2000 EFI. Wrocław, tel. 
0608/17-86-34
FORD SIERRA KOMBI, 1983 r.: grill, hak, tapićerkę drzwi, role
tę oraz zamek klapy tylnej. Wrocław, tei. 071/361-50-53. 
0604/25-66-35
FORD SIERRA, 1987 r. hatchback: kompletny hak holowniczy 
z instalacją elektryczną i tulejami, do montażu, model nowszy - 
od 87 r., tanio. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-27-34 
FORD SIERRA 1992 r., 2000 ccm, DOHC: przewody ukl. wspo
magania, gałka i osłona drążka zmiany biegów. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18 .
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm.-dieSel: silnik, drzwi tylne 
(podwyższony), siedzenia tylne (6 szt.), części silnika. Złotory
ja, tel. 076/878-24-81, 0604/66-24-32 
FORD TRANSIT, 1992-93 r . : kolumna kierownicza. Głuchoła
zy. tel. 077/439-26-11
FORD WINDSTAR, 1995 r. : lampę tylną prawą oraz lusterko

prawęf'^‘ai^łióW^l^ff- gin.' ^^^Wócła^|W&?^lą|.. ,
oeow-or-so^;-/iy,:,;; •*

' HONDA ĆRX, 198§T*: maskę. Jewnia^&a, tel JJ75/741-02-71. 
ISUZU GEMlNI COUPE 3 D, ¥989 f. : szyba tylnalewa/z boku, 
trójkątna. Wrocław, teł. .0605/20-48-91 fi ?;
ISUZU MIDI, 1800 ccm, benzyna : skrzynia biegów lub części
do skrzyni biegów.., tel, 0603/3224-71
IVECO 35-8 DAILY BUSi 2500 ccm : silnik używany w dobrym
stanie. Puławy, tel. 0602/45-89-27
IVECO 35-8, 1995 r, 2500 ccm,'diesel: wiatrak,' sżyba drzwi
lewych, amortyzator, nakłijtftfa na słupek zewn., lewa. Opole,
tel. 017/441̂ )8-25 po gódź. IB,.0602̂ 1- 3̂-79 ^
JAWA 350 TS :cyllndry, głowice, dekle od zapłonu i sprzęgła. 
Brzeg, tel. 077/411-46-84
MAN F-13,1991 r .: kabinę do modelu 4-osiowegó o numerze 
nadwozia WMAF 130 817 M 129 772, pilnie. Sobótka, tel. 
0605/32-21-98
MAZDA 323 GT, 1982 r., 1479 ccm : silnik. Wrocław, tel.

* 071/355-66-38 
MAZDA 323,1988 r:: mechanizm eł. podnoszenia szyb. Polko
wice, tel. 0503/12-6242
MAZDA 626,1984/97 r.: zderzaki, lampy, półosie, błotniki, ma
ski, amortyzatory oraz fetgi aluminiowe. Wrocław, tel.

< 0601/70-57-00
MAZDA 626,1999 r., 2000 ccm, turbo D : poduszka pow. kie
rowcy, pasy beżwł., przednie, sensor, sprężarka klimatyzacji, 
plastiki pod silnik, lusterko wewn., RO, przewody do klimatyza
cji. Dzierżo/ilów, teł.̂ 074/645-85̂ 24 • Ś f l . , : ; . s - % 
MERCEDES 124,1992 r.,.2500 ccm, diesel: sprężyny obniża-. 
jące, przednie i tyine, używane. Jelenia Góra, tel. 0605/5448-10 
MERCEDES 190 : silnik 2500, może być bez dokumentacji. 
Brzeg, tel. 077/416-59-43, 0501/58-12-14 :
MERCEDES 190 : fotel kubełkowy pasażera. Świdnica, tel. 
074/852-64-86
MERCEDES 200 124 E, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : główka 
mostu z ABS-em w cenie do 300 zł. Oława, tel. 071/313-86-58,

„ 0604/70-38-66 
MERCEDES 207123 D, 2400 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry. 
Leszno, tel. 0607/20-73-73
MERCEDES 207: zamki, zderzak, silnik, boczny zawias. Pola
nica Zdrój, tel. 0605/37-7341
MERCEDES 207: wałek sprzęgłowy do skrzyni biegów łub całą 
skrzynię na części. Wrocław, tel. 071/355-99-37 
MERCEDES 240 123 D, 1982 r.. 2400 ccm. diesel: czujnik po
ziomu paliwa do zbiornika, ogranicznik otwarcia drzwi, podło
kietnik. odchylany fotela kierowcy. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
MERCEDES 250 : silnik 2500 TD, może być bez dokumentacji. 
Brzeg, tel. 077/416-5943. 0501/58-12-14 ?
MERCEDES 300 D E-klasse'. prawie wszystkie części. Lubin; 
tel. 0608/16-75-22
MERCEDES 808: kontener o wym. długość od 4 do 4.5 m, wy
sokość od 2 do 2.2 metra. Kalisz, tel. 062/761-63-69 
MERCEDES SPRINTER : części przodii: Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 1900 ccm, TDI: pełne Wypo
sażenie, uszk. drzwi z lewej strony, -11.900 zł DEM ♦ do. Wro
cław, tel. 071/355-68-10, 076/85844-51 
MITSUBISHI GALANT, 1994/97 r. wersja amerykańska: maska 
przednia; zderzak przedni, listwa ozdobna tzw. .nosek". Nowo
grodziec, teł. 0605/68-73-22, 0502/23-69-03 
MOTOCYKL HONDA CBR 1000 F2 : silnik z małym przebie
giem. Kalisz, tel. 062/761-95-15..
MOTOCYKL JAWA 350 TS > silnik kpi., może być uszkodzony 
wał lub skrzynia, Głogów, teł. 076/831-06-54 po godz. 18 
MOTOCYKL KAWASAKi GPX, 1994 r,~: szyba przednia, kie
runkowskaz, lusterko, owiewka. Wałbrzych, tei. 074/847-11-22,. 

. MOTOCYKL MZ ETZ, 150 ccm : zapłon lub silnik, może być w 
częściach. Tomek, Raciborowice,, tel. 076/818-97-91 
NISSAN DATSUN, 1200 ccm, benzyna: silnik w b. dobrym sta: 
nie, z dokumentacją, może być bez głowicy i osprzętu. Ostrów 
Wlkp., tel. 06̂ /591-02-96
NISSAN PRIMERA, 1999 r .: sensor na 4 poduszki. Wtodaw, 
tel. 0601/73-97-72
OPEL ASTRA, 1992/94 r. 5-drzwiowy: tył nadwozia, elementy 
przodu nadwozia. Namysłów, tel. 077/41049-10,0602/43-0941 
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tei. 
0603/80-26-88
OPEL ASTRA, 1995 r., 1700 ccm, turbo D : silnik. Leszno, tel. 
065/529-34-77 w godz. 9-17, 538-03-33 
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk : kolor fioletowy, tył 
nadwozia, 2 ćwiartki do modelu 5-drzwiowego, klapa bagażni
ka z szybą zderzaki, błotnik przodu, lampy, reflektory, chłodni
ca, pas przedni, atrapa. Syców, tel. 0608/79-084) 1 
OPEL ASTRA, 1996 r., 1400 ccm : części tylu (do modelu
5-dizwiowego), ćwiartkę tylną lewą, światła, pokrywę z szybą, 
drzwi tylne lewe, zderzak oraz plastiki. Wrocław, tel.

; 071/352-86-38 do godz. 16, 0604/90-12-83 
OPELASTRA, 1996 r., 1700 ccm, turbo D : ćwiartka lewa. drzwi 

. lewe przednie, konsola, błotnik, pokrywa silnik, dach do kombi, 
sanki pod silnik, grill, lampa lewa, chłodnica. Mochy, tel. 
065/549-02-84
OPEL ASTRA II, 1999/00 r., 1600 ccm, wtrysk: instalacja el. do 
silnika 8-zaworowego, deska z poduszkami pow., sensor i na
pinacze pasów, chłodnica wody i klimatyzacji z wentylatorami, 
pompa hamulcowa i serwo, zbiornik wspomagania lub cały 
przód. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
OPEL ASTRA II, 2000 r.,: lewy tylny błotnik (od strony kierow
cy), cały. Dzierżoniów, tel. 0602/73-52-17 
OPEL CALIBRA: różne częśd. Wrocław, tel, 0501/40-31-54 
OPEL CORSA 1998 r .: napinacz pirotechniczny pasów (pasa
żera) oraZ zagłówki z tulejami ha tylne siedzenie (2 szt.). Wro
daw, tel. 071/354-10-62, 0606/92-96-96 
OPEL CORSA, 1998 r., 1400 ccm, benzyna 5-drzwiowy: lampy 
przednie, zderzak, maska silnika, szyby, drzwi przednie prawe, 
zawieszenie przednie, silnik, skrzynia biegów, deska rozdziel
cza, ćwiartka przednia prawa, ukl. kierowniczy, błotniki przed
nie, lusterka, pas przedni. Oleśnica, tel. 071/314-33-73 lub, 
0603/234549
OPEL CORSA C, 2001 r. : el. podnośniki do szyb przednich 
(5-drzwiowy) oraz oryginalne, fabryczne chlapacze (kpi. 4 szŁ). 
Ostrów Wlkp,, tel. 062/592-36r17 .
OPEL KADETT, 1981 r„ 1300 ccm: skrzynia biegów (5). Świe
bodzice, tel. 0600/32-50-69
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, TD : silnik. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA A, 1988/90 r., 2000 ccm : silnik z  osprzętem, 
maska, lampy przednie i tylne, kierunkowskazy, most tylny, pom
pa wspomagania, zderzak, błotniki, szyby, drzwi, wzmocnienie 
dolne, belka pod silnik, McPhersony, wahacze, tylny most, wał, 
tarcze, zadski ham., lub całe auto do 1400 zł. Dzierżoniów, teł. 
0608/22-82-60
OPEL OMEGA, 1996 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL UGRA 1996 r., 1400 ccm, 16V : pełne wyposażenie, -
7.500 zł DEM ♦ do. Wrocław, tel. 071/355-68-10,076/85844-51 
OPEL VECTRA B SEDAN : nadkole prawe przednie, rączka na 

l podsufitkę, głośnik tylny, tapicerka bagażnika, tapicerka drzwi 
prawych tylnych, półka tylna, grill pizednl. Dobroszyce, woj. wro
dawskie, tel. 071/314-14-81
PEUGEOT 106,1999 r. 2-drzwiowy: tapicerka drzwiowa w kolo
rze granatowym, lewej strony, nadkole lewe przednie, listwy zew., 
prowadnice szyby bocznej lewej. Wrodaw,.tel.'071/348-00-28, 
0603/54-04-40
PEUGEOT 205,1900 ccm, GTI: felgi aluminiowe 15”, 2 sztuki, 
śruby do aluminiowych felg, nakładki na błotniki przednie, włącz
nik do świateł przedwmgielnych, lampa lewa tylna (przydem- 
niana). Wrodaw, tel. 0604/87-70-11 
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, TD : silnik z turbiną. Przedbo- 
rów, teL Q62/731-03-99. 0608/8348-71 - 
POLONEZ : silnik, skrzynia biegów (5), instalacja gazowa lub 
cały samochód po wypadku. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,

. 090/34-14-92 
POLONEZ CARO : instalacja gazowa z demontażu, może być

'bez dokumentacji, z terenu Dolnego Śl., woj. opolskiego lub 
Wielkopolski. Syców, tei. 0502/53-97-04 

' POLONEZ CARO: zderzak, reflektory, drabinka, maska', drzwi. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO PLUS : maska, zderzaki, drabinka, chlodni- 

‘ ca, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki szyb, reflek- 
: tory. Wrocław, tel.0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS : maska, drzwi, most, lampy, błotniki, 

'fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
 ̂POLONEZ CARO: zderzak, maska, lampy, drzwi, most. skrzy
nia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrociaw, tel.

; 0604/06-55-32
POLONEZ CARO PLUS : komputer do wersji GŚi + immobili
zer, felgi aluminiowe (nowy wzór) z oponami. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ CARO: 4 koła, 2 reflektory ze zwykłym ustawieniem 
świateł, drzwi 4 szt., fotele. Zawidów, td. 075/778-93-02 
POLONEZ TRUCK : aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tylna do 

. nadbudówki, dolne zabudowy. Wrociaw, teł. 0603/85-13-62 
RENAULT W, 1992 r.: bagażnik, 2 zagłówki tylne, kołpaki. Je
lenia Góra. tel. 075/713-76-00,0503/74-03-06 
RENAULT 4,1972 r.. 700 ccm: rozrusznik, stan b. dobry. Wro
daw, tel. 0607/41-39-32
RENAULT ESPACE : 2 fotele Wrodaw, tel. 071/35747-75, 
0603/99-96-87
RENAULT KANGOO, 1998 r.: dach z podsufitką. Wrocław, tel. 
0602/66-67-96
O  RENAULT LAGUNA II, 1998 r .: maska, błotnik pra

wy, lampy przednie, wzmocnienie, chłodnica 1.6. 
Wrocław, tel. 0601/73-01-97 02024511

RENAULT MEGANE, 1998 r.. 56 tys. km. 1900 ccm. TD i:
5-drzwiowy, pełne wyposażenie, • 9.800 zl DEM * do. Wrodaiw, 
tel. 071/355-68-10, 076/85844-51 
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 2500 ccm, TD : pompa oleju z 
obudową lub silnik uszkodzony. Wlrodaw, tei. 071/352-12-16 
RENAULT TRAFIĆ : wszystkie części. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
RENAULT TWINGO II: zębatka podnośnika szyby, półka tylna. 
Jawor. tel. 076/870-65-50, 0606/19-10-59 .
ROVER 214 CABRIO. 1994 r., 1400 ccm, 16V : różne częśd. 
Zielona Góra, tel. 0604/14-91-59
R0VER 400,1996 r., 2000 ccm, SDi: komplet amortyzatorów, 
stan b. dobry lub nowe, McPhersony, stan b. dobry oraz felgę 
aluminiową 10-ramienną gwiazdę. Wieluń, tei. 0607/43-1143 
ROVER 820,1994 r.: częśd przodu. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO. 1993 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SEAT TOLEDO, 1993 r., 19 ccm, TD :, - 4.300 zł DEM ♦ clo. 
Wrocław, teł, 071/355-68-10. 076/85844*51 .
SKODA 120 : instalacja gazowa, ze zbiornikiem 451. Wrodaw, 
tel. 0501/24-60-28 -
SKODA 105 : silnik lub całą Skodę na częśd. Wrocław, teł. 
071/327-79-01
SKODA FABIA 2000 r. : szyba przednia z lusterkiem. Lubin, 
tel. 0604/98-1441
STAR 28: silnik SW400, techn. sprawny - 2.000 d, kabina (stary 
typ), stan dobry, w pełni wyposażona • 500 żł, skrzynia biegów, 
stan b. .dobry - 300 zi, przednie zawieszenie - 300 zł, pólośki i 
wkład mostu - 400.zl. Lubin, tel. 07_6/844-9243 v - >. 
SUBARU IMPREZA: silnik Box6r, 1 ^ ^ 0 ‘rtri t̂urbo. Wro
daw; tel. 0604/15-75:76; £  . r  
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. Wrociaw. tel. 
0601/73-20-98. • ,,, . - f: •; ; -
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1990 r„ 2000 ccm, turbo D : klapa 

. tylna, zderzak tylny. Legnica, tel. 0604/05̂ 94-̂ 2 
TOYOTA COROLLA, 1999 r.: chłodnica olejowa, chłocłnlca kii- 

: matyzacji Z wentylatorem, przednie pasy bezpieczeństwa. Bie
lawa, tel. 074/833-98-74
TOYOTA RAV4: orurowanie i nakładka na tylne koło. Wałbrzych, 
tel. 074/849-5849, 0601/05-19-84 
TRABANT POLO: zwrotnica przednia prawa, półoś prawa, fel
ga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VW, 1600 ccm, diesel: silnik diesel lub TD, stan dobry, bez 
dokumentacji. Chojnów, tel. 0602/3041-84 
VW, 1980 r., diesel poj. 1.5,1.61: silnik z kompletną dokumen
tacją. Zielona Góra, tel. 0600/80-13-08 
VW AUDI, 1600 ccm: gażnik Ekotronik (Pierburg Lee). Osiecz
nica, tel. 075/731-2349
VW GARBUS : silnik z dokumentacją. Zagrodno, tel. 
076/877-31-83
VW GOLF III, 1900 ccm, TDi: sinik 110 KM, kpi. z dokumenta
cją lub bez. Gostyń, tel. 0603/49-88-32 
VW GOLF III : drzwi, dach, listwa dachowa. Oława, tel.

. 071/303-25-27. 0604/93-92-41 
VW GOLF II, 1990 r.: licznik z obrotomierzem, na 1 wtyczkę, 
nakładki plastikowe na progi. Lubań, teł. 0603/07-93-71 
VW GOLF III, 1996 r. : sprężyny obniżające (Kneame), pólka 
tylna (czarna). Wrodaw, teł. 0608/36-71-01 
VW GOLF III. 1996 r.: sensor poduszek, skórzana tapicerka do 
3-drzwiowego. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz.16, 
0604/63-73-60
VW LT, 1998 r . : drzwi przednie lewe i tyine, lusterka, lampa 
prawa tylna. Wrodaw, teł. 0605/93-04-75 
VW LT 28,1982 r.: komplet wspomagania.., tel. 071/373-72-00, 
0503/1345-17
VW PASSAT KOMBI, 1990 r, 1600 ccm, TDI: poduszka silnika 

. przednia, dywan czamy, licznik z obrotomierzem, zderzak tyl
ny, halogeny przednie, uszczelka maski przedniej. Oleśnica, 
teł. 071/314-85-33
VW PASSAT SYNCRO, 1991 r., 150 tys.'km,: turbina G-60,

• pompa wspomagania i listwa kolumnowa, typ xtr. Wrocław, tel. 
0603/55-53-39
VW POLO, 1995 r. 3-drzwiowy: kpi. siedzeń z pasami. Gości- 
szów, tel. 075/736-75-87
VW POLO, 1995 r. 3-drzwiowy: kpi. foteli. Lwówek śląski, tel. 
075/782-3641
VW POLO KOMBI. 1999 r., 18 tys. km, 1900 ccm. TDi 2  pod. 
powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, 
lekko uszkodzony, - 11.900 zl DEM * clo. Wrocław, teł. 
071/355-68-10, 076/85844-51
VWT4: licznik, podświetlany na niebiesko, do 300 zł. Wrocław, 
tei. 0601/70-50-78
VWT4: kierownica nowego typu, bez poduszki pow.. do 250 zl. 
Wrodaw, tel. 0601/70-50-78
VW TRANSPORTER T4 : maski, reflektory, zderzaki, fotele, 

' ćwiartki, boki, silniki 1.9 TDi, 2.4 D. Zielona Góra, tel. 
0503/3745-51
VW TRANSPORTER, 1990 r .: podnoszony dach - sypialnia, 
kpi., w b. dobrym stanie, szarą tapłcerkę przednich drzwi oraz 
wyderaczkę tylnej szyby. Wrocław, tel. 0603/22-85-77 .
O  VW TRANSPORTER T4,1996/00 r., 2400 ccm, die

se l : s iln ik , stan dobry. Św idnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025331

VW VENTO : elementy tuningu, kratki do Zderzaka, hak. Jele
nia Góra, tel. 0609/26-96-78,0603/61-59-50

MOTOCYKLE
APRIUAAF1125,1990 r., 16 tys. km, 125 ccm, biało-czetwe- 
no-niebieski, stan idealny, • 5.000 zl. Byków, woj. wrocławskie, 
tel. 0606/59-22-84
APRILIA ETX125,1990 r.. 30 tys: km. 125 ccm. czerwony. 6-bie
gowy, 27 KM, zarejestrowany, sprowadzony w całośd z Włoch, 
kierunkowskazy, obrotomierz, centralny amortyzator, dozownik! 
oleju, - 3.000 zl. Nowogrodziec, tel. 075/731-65-77, 
0606/33-29-83. i , v ,  ' * ; r

AVO-SlMSON 425 T, 1956 r., 250 ccm, czamy, oryginalny la
kier, do remontu, + ćzęśd, - 2.000 zl. Kępno, tel. 0604/80-02-10 
BMW K 1000,1993 r., 1000 ccm, srebrny, ABS, lusterka, alarm, 
owiewka przednia - 7.000 DEM * do. Głogów, teL 076/83340-96 
BMW R 72 SKŁADAK, 1989 r , 1200 ccm, czarny metalic, sinik 
od Zaporożca, drag, konsola, sakwy, krótki, niski, hamulec tar
czowy, prosta kierownica, szerokie póBd, koła 170x15, atrak
cyjny wygląd, zarejestrowany, - 7.500 zł lub zamienię Brzeg 
Dolny. tei. 0607/8346-53
CAGIYA125 MUC, 1994 r., 10 tys. tan, 125 ccm, bcało-czerwo-. 
ny. oryg. oklejony, eL rozrusznik, hamulce tarczowe Bremiso, 
centralny amortyzator, dozownik oleju, szerokie opony, stan ide
alny, - 5.600 zl. Jelenia Góra. teł.075/75544-52.0608/71-79-97 . 
CAGIYAC12,1992r., 15tys. km, 125ccm, żółty, 63 KM,-4.200 
zł. Nysa, teł. 0606/18 2̂-56
COBRA 200, .1997 r„ 1 tys. km, 200 ccm, czamy, kupiony w 
1999 r., prod. rosyjskiej, terenowo-szosowy, chłodzony powie
trzem, po remonde sftAa, nowy akumriator, ważny przegląd, 
sprawny, - 850 z l Lubin, teL 0503/54-38-57 
CZ125 CROSS. 1990/96 r ,  125 ccm, zielonoróżowy. po kapiL 
remoncie sinika i zawieszenia * ochraniacze i buty, -1700 zL 
Bielawa, tel. 0603/87-99-32 po godr16 
CZ 175.1974 r., 46 tys. km, 175 ccm, benzyna, pomarańczo- 
wo-żółty, stan dobry, - 500 zł. Świebodzin, td. 068/382-28-63 
CZ 350, 1986 r., 40 tys. km, czerwony, bładiartca do małych 
poprawek, bez wypadku, .na chodzie”. II właściciel, kompletna 
dokumentacja, stan dobry, - 250 zl. Czamówąsy k. Opola, teł. 
0607/20-98-11
CZ 350,1987 r., 17 tys. km, 350 ccm, 12V, kolor wiśniowy, mało 
używana, oryginalny lakier, nowe opony • tylna szeroka, nowy 
akumulator (gwarancja), stan idealny sinika, - 600 zl. Świdni
ca, tel. 0600/12-95-03 Mariusz
DNIEPR 650,1982 r., 8 tys. km, 650 ccm. czamy; z wózkiem 
bocznym, stan b. dobry, oryginalny, - 2.500 zL Oława, tel. 
0503/89-92-39
DNIEPR 650,1985 r., 40 tys. km, 650 ccm, zielony, z koszem, 
sprawny, • 1.300 zł. Zielona Góra, tel. 0606/97-86-57 
GILE RA RX125 ENDURO. 1989 r., 10 tys. km, 125 ccm, zielo
ny, Arizona, dozownik oleju, rozrusznik, chłodzony cieczą, stan 
b. dobry, - 2 .000 zl. Głogów, td. 076/831-1244 
GILE RA SP 125,1990 r., 23 tys. km. 124 ccm, biało-czerwony, 
sprowadzony w całośd, odony, zarejestrowany w kraju, dozow
nik oleju, rozrusznik, hamulce tarczowe, przygotowany do se
zonu, stan b. dobry, - 3.600 zl. Głuchołazy, td. 077/439-31-88, 
0608/61-56-87
GOKART terenowy, 2 osobowy, na podzespołach Zastawy 1100,
-1.000 zl. Krotoszyn, td. 062/721-51-30 
GOKART, 1997 r.. 125 ccm, żółty, oryginalny, profesjonalny, 
przygotowany do wyśdgu, częśd, - 3.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/13-75-79, 062/736-26-85
GOKART, 2000 r., 650ccm, żółto-czerwony, na bazie Fiata 126p, 
terenowy, 1-osobowy, 35 KM, szerokie opony (szutrowe), ątrak-

e cyjny wygląd, stan b. dobry, - 4.500 zl lub zamienię. Jeszkowi-
i ce. td. 071/318-0340
- GOKART HONDA 160 ccm, OHV, srebrny, oryg., ospoflerowa-
* ny, hamulec tarczowy, dodaócowy kpi. wysokich kól do jazdy w
* terenie, - 2.700 zł. Boguszów-Gorce, td. 074/844-95-62 

HONDA CB 250G, 1975 r.. 250 ccm, czamy, stan dobry, gara-
' żowany, bez wypadku, niklowane dodatki, - 1.900 zł. Oława, 
td. 071/31344-37 po godz. 15,0502/93-6049

l HONDA CB 500,1986 r., 37 tys. km, 500 ccm, czerwony meta- .
' lic, nowy akumulator, łańcuch, zębatki, gażniłd po synchroniza
cji, wygląda jak 4-letnia, • 5.900 zł lub zamiana na samochód

: osobowy. KalsZ, td. 062/763-854)4
'% HONDA CB 750F, 1984 r.. 750 ccm, pertowowiśniowy, 4w1 tuba
V Sebring, 90 KM, przygotowany do sezonu, po regulacjach i wy

mianie płynów. - 5.500 zł. Goiub-Dobrzyn, td. 056/683-51-89 
HONDA CBR 600F1, 1987 r.; 37 tys. km. 600 ccm, czerwi 
no-żółty, - 7.300 Zl. Cieszków, td. 071/384-8148 
HONDA CBR 900,1996 r., 33 tys. km, 900 ccm, czerwonobiały,
• 16.500 zł. Wrocław td. 0503/64-82-63 
HONDA CR 250 CROSS. 1988 r., 250 ccm, 2-suw. czerwona, 
centrdny amortyzator chłodzony cieczą, nowe opony, hamulec 
tarczowy, 56 KM, wyczynowy, stan dobry, - 3.300 zl. Jelenia 
Góra, td. 075/751-20-93, 0607/35-72-05 
HONDA CX 500,1980 r, 60 tys. km. 500 ccm, czerwony, nowe 
opony i akumulator, zarejestrowany, aluminiowe felgi, rozrusz
nik, stan b. dobry, - 4.000 zl lub zamienię na motorower. Kłodz
ko. td. 074/871-31-26
HONDA F 1000 SC-21,1990 r„ 35 tys. km, 1000 ccm. biało-nie- 
bieski, zarejestrowany w kraju, udokumentowane pochodzenie, 
stelaż, 3 kufry, przygotowany do sezonu, - 9.000 zL Głuchoła
zy, td. 077/439-31-88, 0608/61-56-87 
HONDA MBX 80. 1982 r.. biały, zarejestrowany jako motoro
wer, centralny amortyzator, hamulec tarczowy, Stan b. dobry, -
1.900 zł. Baranów, td. 062/782-71-70 
HONDA NS125F. 1987 r., 28 tys. km. 125 ccm. ciemny metalic. 
w bardzo dobrym stanie, cło opłacone. - 2.800 zL Siechnice, 
td. 071/311-54-52
HONDA NSR 125. 1997/98 r.. 12 tys. km. 125 ccm. srebr- 
no-wiśniowy, 37 KM lub zamienię na większy, Kawasaki ZXR, z 
dopłatą. Zbąszyń, fel. 0609/28-37-78 
HONDA NSR 125F, 1994 r., 19 tys. km, 125 ccm zadbany, nowa 
świeca, olej, zapłon sensorowy, stan b. dobry. - 4.900 zi. Gło
gów; td. 076/832-22-30
HONDA NSR 125R, 1997 r.. 7 tys. km, 125 ccm, żółty, 33 KM. w 
kraju od 032001 r, czarna szyba JURA*. 6-biegowy, stan techn. 
idealny, przygotowany do sezonu, - 10.500 zł (w rozliczeniu 
może być Fiat 126p). Kłodzko, tel. 074/867-19-17, 
0609/36-08-84
HONDA NSR 125R, 1997/98 r., 13 tys. km. 125 ccm, czar- 
no-czerwono-szary, stan b. dobry. po tuningu w Niemczech, -
8.200 zl. Wschowa, tel. 0601/59-58-64 
HONDA NSR 80,1996 r., 17 tys. km, 80 ccm, czamo-pomarań- 
czowy, śdgacz, wydech Sebrkrg, hamulec tarczowy, dozownik 
deju, stan idealny, • 5.500 zl. Jelenia Góra, td. 075/75548-54 
HONDA NTX 80 RII. 1989 r., czarno-żółty, stan b. dobry, chło
dzony deczą, centralny amortyzator, obrotomierz, zarejestro
wany, - 2.600 zl lub zamienię na motocykl śdgacz o poj.. 125 
ccm. Ostrów Wlkp., td. 062/738-2541 
HONDA NTX 80.1989/90 r., 9 tys. km. 80 ccm. czamy. dozow
nik deju, centralny amortyzator, obrotomierz, moc 15 KM, stan 
idealny, - 2.900 zL Parzymiechy, td. 034/318-93-31 
HONDA TW1N 750 AFRICA 1998 r., 750 ccm, biały, kompletna 
dokumentacja, I wlaśddd. atrakcyjny wygląd, komputer pokła
dowy, obrotomierz, - 22.000 zł. Legnica, tel. 076/854-78-08, 
854-74-51
HONDA VF 750F, 1983 r.. 55 tys. km, 750 ccm, 90 KM. V4.16V 
stan dobry, bez wypadku, oryginalny lakier, I właśddel w kraju, 
antynurek. wymienione IHry I płyny. - 4.600 zl. Suszki, tel. 
075/784-11-52 -
HONDA XBR 500,1987 r., 500 ccm, czamy, 4-suwowy, 4 zawo
ry na cylinder, rozrusznik, 5-biegowy, nowa opona i akumulator, 
drugi silnik i ham. tarczowy • 6.000 zl lub zamienię. Nowogro
dziec, Id. 075/731-62-82
HONDA XL 600L ENDURO. 1986 r.. 26 tys. km. pomarańczo- 
wo-żółty, sprowadzony z Wioch, odony, pompowane telesko
py, chłodzony deczą, dozownik deju, opony szutrowe, akumu
lator na gwarancji, • 3.000 zl lub zamienię na uszkodzony sa
mochód, po wypadku, diesd. Wrocław, td. 071/328-80-37 
IFA BK 350,1956 rM 350 ccm do remontu, sMk w stanie do
brym. -1.000 zl. Chocianów, td. 076/819-50-15 
IFA BK 350,1959 ł  do remontu i drugi na częśd. - 1.800 zL 
Bolesławiec, td. 0605/63-14-06
IŻ JUPITER 5,1991 r., 350 ccm, czerwony, nowy, nie używany, 
instalacja 12 V. brak akumulatora, dokumentacja .wschodnia’ ,
-1200 zL Lubań, td. 075/72149-74 
JAWA 175,250,1960/62 r., 175 ccm 2 szt., sprawne, z doku
mentami, - 560 zł. Bolesławiec, td. 075/73243-33 
JAWA 350 TS. 1988 r., czerwony; stan dobry. - 400 zl. Wiązów, 
td. 0606/57-1346
JAWA 350 TS, 1990 r., czerwony, po remonde silnika, stan b. 
dobry. - 750 zł. Kępno. td. 062/781-96-60,0605/37-6447 
JUNAK M-10,1959 r., 22 tys. km. 350 ccm, czamy. oryginalny, 
30 lat nie używany, zagubione dokumenty, - 1.700 zl. Zielona 
Góra, td. 0606/97-86-57
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JUNAK M-10,1959 r., czarny, do rerpontu, rozłożony na częśd, 
dokumentacja, - 850 'zł.--'Wrocław; teł. 071/357*21-12 po godz. 
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JUNAK M-10,1964 r., 350 ccm, perłowofioletowy, po remonde 
kapitalnym, wszystkie częśd nowe, w całości lub na częśd, -
2.500 zł. Prochowice, tei. 076/858-56-53 >
JUNAK M-10,1966 r., 450 ccm, czerwony, alternator, przedni 
hamulec tarczowy, nie zarejestrowany, udokumentowane po
chodzenie, stan dobry, przerobiony, - 860 zi. Bolków, tel. 
0604/07-31-89
JUNAK M-72, 1956 r., 750 ccm, czarny, z wózkiem komplet
nym, .na chodzie', rosyjska dokumentacjâ  dodatkowo IŻ 350 
S, z wózkiem, IŻ 49, cena - 2.000 zl lub zamienię najchętniej na 
enduro. Świdnica, tel. 074/858-98-11, 0605/92-26-49 
K 750, 1963 r., 10 tys. km, 75Ó ccm, zielony, po kapitalnym 
remonde silnika i skrzyni biegów, oryginał, komplet dokumen
tów, malowanie khaki, dodatkowo wózek boczny; • 3.000 zł. Wał? 
brzych, tel. 0606/68-91-45
K 750,1970 r. z wózkiem bocznym, 1.250 zl, Bielawa, tel. 
074/833-63-88, 0601/45-43-93
KAWASAKI EL 250,1994 r., 25 tys. km, 250 ccm, granatowy 
metalic, mini dragster, 2 cyl.. 4-suw., Idealny dla niskiej osoby, 
stan b. dobry - 2.300 DEM. Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 
KAWASAKI EL 250 CHOPPER, 1994 r., 17 tys. km, 250 ccm, 
niebieski, oclony, stan idealny, - 9.000 zl. Wrocław, tel. 
071/325-22-50 .
KAWASAKI GPX 750R, 1989 r., 31 tys. km, 750 ccm, 16V, 
DOHC, czamo-grafitowy, w kraju od tygodnia, sportowy filtr KN, 
tłumik Sport MACH 7, nowe opony, oleje, płyny, serwisowany w 
Niemczech, 118 KM, bez wypadku, nie wymaga napraw, stan 
idealny, - 7.500 zl. Kłodzko, tel. 0603/46-89-52 
KAWASAKI GPX 750ZX, 1990 r., 750 ccm, bialo-zielony, 6-bie
gowy, 3 tarcze, po wymianie płynów I klocków, sprowadzony z 
Niemiec 05.2001 r., bez wypadku, stan idealny, - 9.400 zl. Bole
sławiec, tel. 075/734-20-75, 0608/10-08-32 
KAWASAKI GPZ1100,1996 r., 1100 ccm, czarny, stan b. do
bry, po tuningu w USA, • 16.500 zl. Wrodaw, tel. 071/343-22-49, 
071/353-58-99
KAWASAKI GPZ 500S, 1990 r, 500 ccm, granatowy metalic, 
od miesiąca w kraju, bez wypadku, wymienione filtry olei, przy
gotowany do sezonu, stan b. dobry, - 6.700 zł. Zgorzelec, tei. 
0501/46-41-69
KAWASAKI GPZ 600R, 1986 r., 600 ccm, czarno-czerwony, ścł- 
gacz, 75 KM, 6-biegowy, gotowy do sezonu, po wymianie silni
ka w 99 r., sprowadzony w 2000 r, - 5.600 zl lub zamienię na 
dostawczy, skrzyniowy z plandeką, po 90 r.. Nysa, tel. 
0600/16-12-52
KAWASAKI GPZ 750R, 1986 r., 750 ccm, czerwony, po tuningu 
w Niemczech, 116 KM, • 7.500 zl. Gliwice, tel. 032/235-62-37, 
0606/45-51-27
KAWASAKI KLR 250S, 1991/00 r., 22 tys. km, 250 ccm, 4-suw, 
bialo-niebieski, centralny amortyzator, chłodzony deczą, duże 
enduro, bez wypadku, Vmax = 140 km/h, 6-biegowy, hamulec 
tarczowy, lusterka, kask, stan idealny, • 6.700 zl. Wrocław, tel. 
071/353-86-43, 0501/28-38-83
KAWASAKI KX125 CROSS, 1990 r., 125 ccm, zielony, 38 KM, 
po remonde kapitalnym silnika (na dotardu), chłodzony cie
czą, hamulec tarczowy, • 2.950 zl. Leszno, tel. 065/533-84-64, 
0605/12-10-56
KAWASAKI KX 250,1990 r., 250 ccm, zielony, stan b. dobry, 
założone lampy od KDX, sewrwisowany, stan wizualny i techn. 
b. dobry, -4.200 zi. Wrocław, tel. 071/325-84-58,0501/63-65-22 
KAWASAKI KZ 400J, 1981 r., 111 tys. km. 400 ccm. żółty, roz
rusznik, 6-biegowy, 4 cylindry, po lakierowaniu, po przeglądzie, 
chromy, - 3.200 zl. Będzin, woj. katowickie, tel.0603/18-94-53 
KAWASAKI KZ 400J, 1983 r., bialo-niebieski, śdgacz, stan do
bry, - 4.000 zl. Brzeg, tei. 0608/13-45-02 
KAWASAKI KZ 400J, 1985 r., 400 ccm, granatowy metalic, 
atrakcyjny wygląd, przygotowany do sezonu, nowy łańcuch, 
klocki ham., zębatki, kwadratowa lampa, przód obudowany, za
rejestrowany, - 4.300 zł. Strzegom, tel. 074/855-56-86 
KAWASAKI LTD 440,1984 r., 44 tys. km, 450 ccm, zielony me
talic, stan b. dobry, artystycznie pomalowany, dużo niklu, chop- 
per, drewniane manetki, głośny uldad wydechowy, nowy łań
cuch, oleji i filtr, nowy akumulator, udokum. pochodzenie, • 5.000 
zl. Bardo, tel. 074/817-10-12

. KAWASAKI LTD 750 JUMPER, 1984 r., 28 tys. km, demnofio- 
letowy, I właściciel. - 6.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-70-51, 
0602/10-21-80
KAWASAKI NTV 650, 1988 r., 58 tys. km, 650 ccm, zielony, 
sprowadzony z Niemiec, stan tech. b. dobry, - 7.300 zl. Choj
nów, tel. 076/819-15-99, 0602/58-06-18 
KAWASAKI Ż 400J. 1984 r., 400 ccm rozrusznik elektryczny, 
aluminiowe felgi, 6-biegowy, 4 cylindry, wydech 4 w 1, uszko
dzony silnik, • 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/82-71-84 
KAWASAKI ZEPHYR 750,1990 r., 40 tys. km, 750 ccm, zielony 
metalic, - 12 000 zl lub zamiana na choppera. Namysłów, tel. 
0608/78-78-71.
KAWASAKI ZX 600,1987 r., 600 ccm, żółty, nowy akumulator, 
zębatki i łańcuch, • 5.800 zl lub zamiana na motocykl lub samo
chód. Kalisz, tel. 062/763-85-04 
KAWASAKI ZX 9R NINJA, 1996 r. carbowy tłumik vampire, nowe 
klocki, nowe opony, stan techniczny i wizualny perfed, • 23.000 
zł. Kalisz, tel. 0607/28-12-34
KAWASAKI ZXR 750,1989/95 r., 40 tys. km, 750 ccm, czeiwo- 
no-srebrno-czamy. sprowadzony, po przeglądzie, wymienione 
płyny, po regulacjach, ukl. wydech. 4w1 Micron, książka serwi
sowa, bez wypadku, model z rurami powietrza w zbiorniku pali
wa, antynurek, nie wymaga wkładu finansowego, przygotowa
ny do sezonu, stan idealny, - 10.600 zł. Perzów, tel. 
0604/09-46-82
KAWASAKI ZZR 600,1990 r., 39 tys. km. 600 ccm przygotowa
ny do sezonu, nowe klocki, świece, filtry, płyny, synchronizacja, 
alarm ♦ 2 piloty, polerowana rama, bez wkładu finansowego, 
stan idealny, • 9.900 zl. Żagań, tel. 068/377-16-21, 
0502/87-26-25
KAWASAKI ZZR 600, 1993/94 r., 31 tys. km, 600 ccm, czar- 
no-zielony, nie eksploatowany w kraju, ukł. wydechowy 4 w 1,2 
wloty powietrza, przygotowany do sezonu, stan dobry, -12.000 
zł. Żary, tel. 0600/38-71-68
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY LEVIS 2-częśdowy, czarny, 
rozm. 48, • 600 zi. Wrocław, tel. 071/396-36-33 
KTM PL 80,1985 r., 25 tys. km, 80 ccm, 2-suw, czerwony, 5-ble- 
gowy, 9 KM, nowe opony, przegląd, zarejestraowany, sprowa
dzony w całości, bez uszkodzeń, - 2.200 zl. Namysłów, tel. 
077/410-26-71, 0502/13-02-75
KUPIĘ MOTOCYKL po wypadku lub na białych tablicach, po 
92 r., powyżej 500 cm3, również częśd. Lwówek Śląski, tel. 
0604/99-42-81
KUPIĘ MOTOCYKL GOKART o małej pojemnośd skokowej, 
nowe lub po małym przebiegu. Lubin, tel. 076/844-72-96 
KUPIĘ MOTOCYKL KAWASAKI GPZ 750,1984/88 r. antynu
rek, na białych tablicach. Jelenia Góra, tel. 0607/83-10-99 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150/251 do remontu, uszkodzony 
lub na częśd. Chojnów, tel. 0604/85-47-79 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 251,301 po 1991 r., do remontu 
lub zatary. Zielona Góra, tel. 068/375-71 -06 
KUPIĘ MOTOCYKL SIMSON, 50 ccm techn. sprawny, komplet
na dokumentacja, rok prod. obojętny • do 250 zł. Wojdeszyn, 
gm. Pielgrzymka, tel. 076/877-51-94 
KUPIĘ MOTOCYKL SIMSON AVO kompletna dokumentacja, 
może być do remontu, do 1.000 zł. Wrodaw, tel. 071/389-05-47 
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI SAMURAJ do 1000 ccm, może 
być po wypadku. Twardogóra, tel. 071/315-96-16 
KUPIĘ MOTOCYKLE stare, mogą być do małego remontu, z 
dokumentacją. Wrocław, teł. 071/342-17-20, 0504/90-59-32 
KUPIĘ MOTOROWER HONDA, YAMAHA, PIAGGIO, PEUGE
OT po roku 1997. Poznań, teł. 061/444-34-96,0602/35-89-80 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON może być uszkodzony. Wro
daw, tel. 0604/14-68-58
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON, 1983/93 r. do 800 zl. Kępno, 
tel. 062/78144-74
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON, 1984 r 4-biegowy, do remon
tu, pełna dokumentacja, w cenie do 700 zl. Oleśnica, tel. 
071/315-58-38, 0502/26-39-10
KUPIĘ MOTORYNKĘ sprawną lub nie, po atrakcyjnej cenie. 
Wałbrzych, tel. 0609/35-2240
KUPIE MOTORYHKF ROMET rin.

kumentacja, stan dobry lub do remontu, do 350 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-85-33
KURTKA, kolor siwy, motocyklowa, rozmiar ,L', firmy Hariey-tfe- 
vidson, stan Idealny, - 300 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-85-94 
KYMCO 250 CHOPPER, 1997 r., 3 tys. km, 250 ccm, wiśniowy 
metalic, atrakcyjny wygląd, dużo chromowanych elementów, -
9.900 zł lub zamienię na samochód, najchętniej kombi, z do
płatą. Rawicz,-tel. 065/545-17-22, 0604/88-43-17 
M-72,1955 r., czarny, wózek boczny, inst. 6V. stan dobry, • 2.300 
zł. Wrocław, tel. 0606/16-9 6̂4 
MIŃSK 250,1988 r., 5 tys. km sfen b. dobry, • 900 zł. Wymiarki, 
te(. 068/36048-92
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY, 1200 ccm wykonany na bazie 
ZAZ-a, do ^kończenia, - 2.000 zl lub zamienię. Wińsko, teł. 
071/389-84-33, 0600/54-05-23
MOTOROWER APRILIA RX 50 ENDURO. 1991 r.. 14 tys.,km, 
50 ccm, 2-suw, żółto-różowo-niebleski, hamulec tarczowy, za
wieszenie up&down, chłodzony deczą, nowe opony, łańcuch, 
kompletna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, stan dóbry, - 3.300 
zl. Jelenia Góra, teL 075/751-20*93, 0607/35-72-05. 
MOTOROWER APRILIA RS 50,1992 r., czerwono-fioletowy, za* 
budowany śdgacz, atrakcyjny wygląd, centralny amortyzator, 
chłodnica, hamulec tarczowy, el. rozrusznik. - 4.300 zł. Wro
daw, tel. 071/354-36-81
O  MOTOROWER APRILIA, 1998 r.( 10 tys. km, 50 

ccm, benzyna, czarny, stan b. dobry, hamulec tar
czowy, • 4.500 zł. Wierzchowice, tel. 0502/23-8140 
02025831

MOTOROWER BENELLIK2,2000 r., 1 tys. km, 50 ccm, niebie
ski metalic, skuter, automatic, 2-osobowy, rozrusznik el. i noż
ny. na gwarancji, schowek na kask + kask w kolorze.ęrebrny 
metalic, stan idealny, • 6.700 zł. Kłodzko, tel. 074/865-82-64 
MOTOROWER BINGO, 2000 r., 50 ccm, czerwony, el. rozrusz
nik, gwarancja, raty, • 3.300 zł. Piaski, tel. 065/571-91-61 
MOTOROWER CHART 205,1988 r., czerwony, kompletna do- 

- kumentacja, • 300 zł. Gieraltów, gm. Nowogrodziec, tel. 
0606/24-93-93
MOTOROWER CHART, 1991 r., 50 ccm, czerwony, stan b. do
bry, nowy akumulator, kierunkowskazy i opony, elektr. zapłon, 
po remonde silnika, dodatkowo drugi silnik, tylne kolo i Inne 
częśd, - 800 zł. Jerzmanowice, tel. 076/819-61-71 po godz. 17, 
0604/864148
MOTOROWER GILERA SKUTER, 1994 r., 4 tys. km, 50 ccm, 
Piaggk), czarno-pomarańczowy, rozrusznik elektr., hamulec tar
czowy, automatic, wskaźnik poziomu paliwa, stan b. dobry, • 
3.680 zl. Hanuszów, gm. Nysa, tel. 077/433-09-93 
MOTOROWER HONDA KAMINO DX uszkodzony gażnik, stan 
b. dobry, • 400 zł. Borek Strzeliński, tel. 071/393-05-35 
MOTOROWER HONDA IHD 02, 1988 r., 80 ccm, czarny, po I
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szlifie, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, • 1.500 zł lub 
zamienię na lunetę, lub teleskop astron., dl. ok. 1 m. Karpacz, 
teł. 0608/79-90-60
MOTOROWER JAWA 50 MUSTANG, 50 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, silnik po li szlifie, nowy cylinder, tłok, linki oraz drugi w 
częściach, udokum. pochodzenie, - 330 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-12-27 po godz. 21
MOTOROWER JAWA 1984 r., 24 tys. km, 50 ccm, zielony, po 
lakierowaniu, po remonde, nowa tylna opona, zadbany, stan b. 
dobry, zarejestrowany, - 450 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-68-70 
MOTOROWER JINCHENG CHOPPER, 2000 r., 50 ccm, żółty, 
atrakcyjny wygląd, stan idealny, cena w salonie 6.700 zl, - 5.500 
zł. Piaski, tel. 065/571-91-61
MOTOROWER KADET, 1988 r., czerwony, stan dobry, -180 zl. 
Wrocław, tel. 071/787-89-24
MOTOROWER KOMAR zadbany, .na chodzie*, po remoncie 
silnika, stan dobry, - 290 zl. Sieniawka, tel. 071/393-81-13 
MOTOROWER KOMAR, 1969 r., 2 tys. km, 49 ccm, żólto-biały, 
stan idealny, atrakcyjny wygląd, dez dokumentacji, dodatkowo 
częśd i silnik, • 100 zl. Leszno, tel. 065/52046-81 
MOTOROWER KOMAR, 1974 r., czerwony,: po remoncie silni
ka i lakierowaniu, nowy tłok, wał, pierśdenie, cewka, konden
sator, światło stopu, atrakcyjny wygląd ♦ kask (starrb. dobry), • 
650 zł zamienię na kultywator. Rafał Blat, 59-222 MiLkowice, 
ul. II Armii W.P. 7 b
MOTOROWER KOMAR, 1986 r., 5 tys. km, 50 ccm, czerwo
no-czarny, -170 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-24 
MOTOROWER OGAR 205, czerwony, do złożenia, • 150 zł. Gie- 
rałtów, gm. Nowogrodziec, tel. 0606/24-93-93 
MOTOROWER PEUGEOT T 053A, 1988 r., 5 tys. km, 50 ccm, 
czamoczerwony, 4 KW, automatic, chłodzony cieczą, felgi
3-szprychowe, miniścigacz, - 1.400 zł lub zamiana na motoro
wer Simson, 90 r.. Giebułtów, gm. Mirsk, tel. 075/78344-11
0  MOTOROWER PIAGGIO ZIP 50,1994 r., 6 tys. km, 

50 ccm, czerwony metalic, stan idealny, pełna au
tomatyka, chłodzony pow., Aprilla Amico, 50 ccm, 
93 r., stan dobry, - 3.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0609/59-19-38 84017251

MOTOROWER PIAGGIO ZIP, 1995 r., 5 tys. km, 50 ccm, zielo
ny metalic, po tuningu, tłumik .Arowa”, hamulec tarczowy z przo
du, nóżka boczna, I właściciel w kraju, 2-osobowy, kompletna 
dokumentacja, - 3.900. zi. Oława, tel. 071/313-35-61. 
0609/264941
MOTOROWER ROMET, 1986 r., czerwony, 2-osobowy, pełna 
dokumentacja, stan dobry, • 300 zł. Mierzwin, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/736-12-06
MOTOROWER ROMET KADET, 1987 r.. 50 ccm, czerwony, po 
remonde kapitalnym, nowy cylinder, tłok, wał, magneto + drugi 
silnik i inne części, atrakcyjny wygląd, przygotowany do sezo
nu, stan idealny, - 450 zl. Pieszyce k. Dzierżoniowa, tel. 
074/836-54-20, 0603/52-15-42
MOTOROWER ROMET, 1988 r., 49 ccm, zielony, stan b. dobry, 
nowa głowica, nowe opony, łańcuch, kompletna dokumentacja
1 OC, zadbany, - 500 zl. Wrocław, ul. Kurkowa 36/5 
MOTOROWER ROMET OGAR 200.1988/89 r., 5 tys. km, nie-

KOLEC MOTOCYKLE
Ząbkowice Śl., ul. Powstańców Warszawy 8 F
tel. 074/815-56-88; 0-606 320 244

■ KAWASAKI VN1500. rak 1990, ctna 15 SOOPLN
-  ODZIEŻ, SPODNIE, SKÓRA, od 350 d

-  KASKI N0LAN 5% TAŃSZE (NA ZAMÓWIENIE) £  

-ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE od 49 do 274 i inne części0

-  OPONY UŻYWANE i NOWE, np. 140/80-15-299 PLN

NOWE MOTOROWERY FIRMY MANET od 2 B67 zł, RATA od 129 zl

REMONTY KAPITALNE, REGULACJE, CZĘŚCI, SZYBY

WE DAJ SĘ NACIĄGAĆ, MAMY TAN, SPRAWDZONY SERWISU!

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 YM  OGŁOSZENIEM

OP0122265 %  R A B A T U

bieskł, II właściciel, kompletna dokumentacja, techn. sprawny, 
stan idealny, faktura zakupu, - 750 zł. Kłodzko, teł.

- 074/647-56-79, 0603/45-28-42 • « ■ •
MOTOROWER SIMSON, 50 ccm, niebieski, z Urzędu Celnego, 
bez numeru ramy, rok prod. do ustalenia, niekompl. - 370 z ł... 
Bolesławiec, tel. 0602/23-29-81 
MOTOROWER SIMSON, 197? r,, - 300 zl. Odce, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/738-10-40
MOTOROWER SIMSON ENDURO. 1978 r., 50 ccm. czerwony, 
nowy tłok, pierścienie, łożyska, cylinder po szlifie, po laklero- 

. waniu, atrakcyjny wygląd, stan idealny, -1.100 zl. Głuchołazy, 
tel. 0503/98-45-92 •

Części do motorowerów i motocykli:
MZ ETZ, SIMSON, JAW A 350, CZ, ROMET, W SK 
ogumienie, akumulatory, akcesoria 

-  sprzedaż wysyłkowa -  
tel. 074/815-18-59 opoi: 

Ząbkowice ŚL, ul. Kościuszki 17

MOTOROWER SIMSON SR 51. 1981 R  50 om. zielony, po 
remoncie silnika, nowy akumulator, przygotowany do sezonu, 
nie wymaga wkładu finansowego, 4-biegowy, -1.250 zł. Oleśni
ca, tel. 0502/26-39-10
MOTOROWER SIMSON S 51 ENDURA, 1982 r., • 800 zl. Żmi
gród, tel. 071/385-20-46
MOTOROWER SIMSON S51,1983 r.. 50 ccm, żółto-niebieski, 
stan b. dobry, pełna dokumentacja, drugi właściciel, atrakcyjny 
wygląd, 4 biegowy, po kapitalnym remoncie, - 900 zl. Świerza
wa, tel. 075/713-58-16
MOTOROWER SIMSON S 51,1984 r., 50 ccm, czerwono-sza
ry, stan b. dobry, - 1.400 zl. Mirosławice, tel. 071/346-13-36 
MOTOROWER SIMSON S 51B, 1986 r., 11 tys. km, 50 ccm, 
pomarańczowy, oryginalny lakier, zadbany, stan silnika b. do
bry, 4-biegowy, • 1.550 zl. Kośdan, tel. 065/512-52-24 
MOTOROWER SIMSON E70, 1986 r., 12 tys. km. - 1.500 zł. 
Kośdelnik, gm. Leśna, tei. 075/722-40-28,0607/24-17-98 
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r. 4-biegowy, stan idealny,
- 1.200 zl. Łęknica k. Żar, tel. 068/375-37-27, 0602/50-63-96 
MOTOROWER SIMSON S 80,1986 r., 9 tys. km, 80 ccm. czer
wony, zarejestrowany jako motorower, • 1.000 zł. Międzylesie, 
tel. 074/812-66-85
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r.. 10 tys. km, 50 ccm, nie
bieski, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, nowe opony, po 
remoncie kapitalnym, stan b. dobry, • 1.450 złlub zamienię na 
samochód. Wrocław, tel. 071/357-44-09 po godz. 14, 
0607/10-92-48
MOTOROWER SIMSON S 51,1987 r.. 15 tys. km. zielony me
talic, 4-biegowy, kierunkowskazy, zadbany, techn. sprawny, po 
remoncie kapitalnym, opłacony; dużo nowych części, -1.450 
zl. Wrocław, teł. 0607/30-63-28 
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1987 r.. 8 tys. km, 50 ccm, 
biały, stan b. dobry, 4-biegowy, • 1.700 zl. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-24-29, 0608/75-79-24 *
MOTOROWER SIMSON SR 51.1988 r., 50 ccm. czerwony, kom
pletna dokumentacja, zarejestrowany, stan dobry, kask, brak 
akumulatora, • 1.000 zl. Chocianów, tel. 076/818-54-86 
MOTOROWER SIMSON SR 51, 1988 r., 20 tys. km. 50 ccm, 
niebieski, 4-biegowy, sprzęgło do niewielkiej naprawy, 4 kie
runkowskazy, bez akumulatora, stan dobry, • 900 zl. Między
rzecz, tel. 0602/62-58-14
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r. uszkodzona głowi
ca, - 1.200 zł lub zamienię. Mojesz 42, gm. Lwówek śląski, tel. 
0502/67-28-28
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., 260 tys. km, 60 ccm. 
granatowy metalic, nowy wał, cylinder, dok. pierścienie, skrzy
nia b., łożyska, simeringi, gażnik (rachunki), zadbany, stan b. 
dobry, • 1.400 zł lub zamienię na Simsona skutera. Rychtal, tel. 
062/781-61-69
MOTOROWER SIMSON S 51,1988 r., 10 tys. km, 50 ccm, zie
lony, stan b. dobry, garażowany, sprowadzony z Niemiec, zare
jestrowany, + kask, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/351-47-13, 
0602/27-67-62
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 50 ccm, czarno-niebie
ski, po remoncie kapitalnym, nowy lakier, aluminiowe felgi, kie- ’ 
runkowskazy, lusterka, nowy akumulator i inst. elektryczna, nowa 
tablica rej. i dowód, stan idealny, • 1.850 zł lub zamienię na 
ścigacza, poj. 80 ccm, w b. dobrym stanie. Strzelce Mamyslow- 
skie, tel. 077/419-40-57 po godz. 16 
MOTOROWER SIMSON SR 50,1989 r., 50 ccm, biały, stan b 
dobry, oryginalny lakier, dużo nowych części, • 1.800 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-51-40
MOTOROWER SIMSON, 1989 r., zielony metalic, po remoncie 
silnika, dużo nowych części (opona, dętki, łańcuch, licznik i 
inne), stan techn. i wizualny b. dobry, • 1.850 zl lub zamienię na 
motorower Simson skuter. Wrocław, tel. 0605/91-62-41 
MOTOROWER SIMSON S 51E, 1989 r., 9 tys. km, 50 ccm,
2-suw, czerwony, zarejestrowany, zadbany, elektriniczny zapłon, 
nie wymaga napraw, atrakcyjny wygląd, • 1.630 zl. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-53-16
MOTOROWER SIMSON SR 51,1989 r., 16V elektronik, owiew
ka, kuferek, prostokątne lampy, stan b. dobry I dużo nowych 
części, - 2.000 zl. Kożuchów, woj. zielonogórskie, tel. 
0601/19-86-21
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 50 ccm, czamożół- 
ty, stan b. dobry, -1.700 zi. Lubin, tel. 0601/53-62-32 
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER, 1989 r., 7 tys. km, 
czarno-biały, zarejestrowany, opłacone ubezpieczenie, I właści
ciel, • 1.400 zł. Milicz, tel. 071/383-12-53, 0606/59-25-83 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 50 ccm, czerwo
no-biały, przygotowany do sezonu, atrakcyjny wygląd, • 1.800 
zł. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 3 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, po remoncie silnika, po lakierowaniu, stan idealny, -
1.700 zł. Ubocze, tel. 075/781-39-29. 0606/19-46-22. 
MOTOROWER SIMSON SR 51,1989 r., 8 tys. km, niebieski,
4-biegowy, po remoncie silnika, po lakierowaniu, zarejestrowa
ny bezterminowo, stan b. dobry, • 2.000 zł. Wrocław, teł.
782-73-80 do godz. 15, 071/316-84-69 
MOTOROWER SIMSON S 51 ENDURO, 1989 r., 50 ccm, zielo
ny, po remoncie, - 1.500 zl. Wschowa, tel. 065/540-25-06 
MOTOROWER SIMSON S53,1991 r., 50 ccm, czerwony, 4-bie
gowy, instalacja 12V, mało używany, do małych poprawek techn,
- 1.400 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-71
MOTOROWER YAMAHA, 1990 r., 50 ccm po remoncie silnika, 
szlif cylindra, nowy tiok, pierścienie, wał po regeneracji, nowe 
łożyska i zębatki, 6-biegowy, nowe tarcze sprzęgła, stan b. do
bry, • 450 zł. Wrocław, tel. 071/316-89-18 po godz. 16 
MOTOROWER YAMAHA DT 50 CROSS, 1994 r., 50 ccm, czar
no-niebieski, automatic, mało używany, - 3.700 zł. Piaski, teł. 
065/571-91-61
MOTOROWER ZUNDAPP, 1987 r., 32 tys. km, 50 ccm, srebrny 
metalic, chromowane błotniki, aluminiowe felgi, atrakcyjny wy
gląd, na pedały, obrotomierz, stan b. dobry, bez prawa rejestra
cji, • 600 zł. Kłodzko, teL 0606/19-91-96 
MOTORYNKA PONY, 1985 r. 4-biegowa, • 400 zi lub zamienię 
na motorower Simson do remontu. Osiecznica, tei. 
0757731-25-26
MOTORYNKA ROMET 2-biegowa, stan dobry, - 200 zł. Odce, 
tel. 075/736-11-72 po godz. 17

MOTORYNKA ROMET, 1992 r„ srebrna, dodatkowo kask, • 370 
'zł. Opole, tel. 077/457-60-06
MZ 250 TROPHY, 1971 r., 250 ccm, kolor • kość słoniowa, z 
oryginalnym wózkiem bocznym, w. eksploatacji, stan dobry, •
1.000 Zl. Dzierżoniów, tel. 074/645-96-86, 074/831-00-68 
MZ 150 TS, 1985 r., 22 tys. km, 150 ccih, niebieski/ w ciągłym . 
użytkowaniu, stan b. dobry, - 950 zl. Zielona Góra, tel. 
0606/97-86-57 '•
MZ ETZ 150, '1987 r., czerwony, zadbany, atrakcyjny wygląd, 
lampa H4, hamulec tarczowy, obrotomierz, korek wleWu. paliwa 
zmykany na kluczyk, -1.150 zl lub zamienię na inny Bystrzyca 

. Kłodzka, tel. 074/813-61-70
MZ ETZ 150,1987 r„ pomarańczowy, kierunkowskazy sześcio
kątne, hamulec tarczowy, nie wymaga napraw, stan silnika b.

Z dobry, • 900 zl. Kłodzko, teł. 074/867-87-71,0608/82-13-80 do 
godz. 15
MZ ETZ f$0,1987 r., 150 ccm, niebieski metalic, stan silnika b. 
dobry, brak przeglądu, zarejestrowany, opłacony, brak kierun
kowskazów i prędkościomierza, - 500 zl. Malczyce, teł. 
0603/21-58-17 po godz. 15
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm, niebieski metalic, -1.200 zł lub 
zamienię na motorower Simson, Piaski, tel. 065/571-91-61 
MZ ETZ 150,1988 r., 26 tys. km, 150 ccm, żółty, po kapitalnym 
remoncie silnika, dużo nowych części, nie wymaga wkładu fi
nansowego, • 1.300 zł. Rawicz, tel. 0603/10-78-91 
MZ ETZ 150,1988 r., 20 tys. km, 150 ccm, jasnoniebieski, stan 
dobry, czerwona owiewka kierowcy, nowy akumulator, garażo
wany, uszkodzony prędkościomierz, metalowe bagażniki bocz- 
ne, - 960 zl. Świdnica, tel. 074/852-90-16 .
MZ 250, 1983 r., 250 ccm, czerwony, po remoncie, w ciągłej 
eksploatacji, stan b. dobry, - 950 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/816-02-49
MZ 250, 1984 r., 250 ccm, zielony, stan dobry, nowe opony; 
nowe zębatki i łańcuch, • 650 zł. Raków, gm. Długołęka, tel. 
071/315-71-81
MZ 250,1986 r., 20 tys. km, 250 ccm, zielony, owiewka, orygi
nalny lakier, garażowany, stan b. dobry, • 1.150 zl. Lubin, tel. 
076/846-90-71
O  MZ ETZ 250, 1987 r. stan dobry, - 1.100 zł (do 

uzgodnienia). Rawicz, tei. 065/545-30-83, 
0600/17-38-12 01031841

MZ ETZ 250,1987 r., 250 ccm, niebieski, nowa opona, po wy
mianie łożysk, tłoka, klocków hamulcowych, zarejestrowany, -
1.050 zł., tel. 071/311-85-23
MZ ETZ 250,1987 r.. 5 tys. km. 247 ccm, niebiesko-żółty, dużo 

. nowych części, podnoszony tyl, tłumik, szeroka opona, kufer, 
owiewka, dod. zegar, nowe siedzenie, dod. światło .stop*, 2 wen
tylowane tarcze, nakładki na koło, ok. 25 kM, -1.400 zł. Jugów, 
gm. Nowa Ruda, tel. 074/871-82-97 
MZ ETZ 250, 1988 r., 20 tys. km, 250 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, hamulec tarczowy, owiewka, dużo nowych części, -1.200 
zł. Kobylin, tel. 065/548-26-42
MZ ETZ 250,1988 r., 250 ccm, kolor wiśniowy, stan dobry, ha
mulec tarczowy, brak akumulatora, przeglądu i OC, lampa H4, 
kufer, nowy łańcuch i zębatki i tylna opona, • 550 zl. Radecz, 
gm. Brzeg Dolny, tel. 0606/88-15-39 
MZ ETZ 251, 1989 r., 1 tys. km, 250 ccm, czerwony metalic, 
podwyższony tył, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -1.620 zł. Mal
czyce, teł. 0603/21-58-17 po godz. 15 
MZ ETZ 251, 1989 r. stan dobry, • 1.450 zl. Mjlicz, tel. 
071/384-24-31, 0609/46-79-51
MZ ETZ 251,1990 r., 11 tys. km, 251 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, - 1.500 zł. Krosno Odrz., tel. 0605/52-08-92 
MZ ETZ 251,1990 r., 17 tys. km, 251 ccm, srebrny, stan ideal
ny, - 1.900 zł. Leszno, tel. 065/520-95-89 po godz. 21, 
0603/91-59-33
MZ ETZ 251,1990 r., 7 tys. km, 243 ccm, 2-suw, czerwień mek-

WAŁKI NARZĘDZIOW E  
T W A R D E , Z D O B IO N E  NITAMI, 

w kolorze czarnym, brązowym, grafitowym, 
dł. 30cm, śred. 12cm, cena brutto 3 5 zł/szt., 

sprzedaż wysyłkowa- Sudoł 18,
66-016 Czerwieńsk, tel. 068/ 321-17-18

OP012335

sykańska, wymienione zębatki i łańcuch, nowe opony, elektro
niczny zapłon, stan b. dobry, - 1.900 zł. Rawicz, tel. 
065/546-05-16
MZ ETZ 251,1990 r., 243 ccm, niebieski metalic, po kapit. re
moncie 500 km, zarejestrowany, ubezpieczony, stan b. dobry, -
1.800 zl. Wrocław, tel. 0607/16-70-51 
PIAGGIO VESPA, 1993 r., 200 ccm skuter, rozrusznik, dozow
nik oleju, kolo zapasowe, • 4.200 zl. Nowogrodziec, tel. 
075/731-70-46

M O T O C Y K L E
Naprawa silników 2 i 4 suwowych, 
tulejowanie cylindrów, pierścienie, 
regeneracja wałów korbowych. 
Posiadamy tłoki i części.
Prostowanie ram i zawieszeń 
ścigacze i chapery również AL 
•Aprilia ,* Yamaha,
*Gagiva, *Gllera 
* Honda, ‘ Suzuki itp.
Skup motocykli uszkodzonychi części.
Okazyjna sprzedaż
Ostrów Wlkp. Tel. 062/738-53-43

idealny, brak lusterka, kierunkowskazów, bez wypadku, • 8.200 
zl. Wrocław, teł. 316-65-42, wieczorem 
SUZUKI GS 500E, 1994 r., fioletowy, nie eksploatowany W kra
ju, - 8.200 zl. Wałbrzych, teł. 074/666-27-50 
. SUZUKI GS 550M KATANA, 1982 r. zarejestrowany, stan ogól
ny dobry, - 3.200 zł. Lubin, tel. 076/724-64-96 
SUZUKI GSX1100EF, 1988 r„ 35 tys. km, 1100 ccm, bordowy' 
stan b. dobry, przerobiony na jiaked bike‘ , atrakcyjny wygląd, 
nowe opony; po wymianie oleju, - 7.900 zł. Piechowice, tel. 
075/761-13-20 po godz. 20, 0605/73-27-57 
SUZUKI GSX 600F, 1997 r., 17 tys. km, złoty metaiłc, 86 KM, -
11.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/75T-53-89 
SUZUKI GSX 750 KATANA, 1982 r.. 20 tys. km, 750 ccm, czer
wono-czarny, głośny wydech, stan dobry, rejestracja do 08.2001 
r, • 3.800 zł. Bojadła, tel. 068/352-32-75 po godz. 16 
SUZUKI GSX 750,1991 r., czerwono-srebmy, śdgacz, wersja 
otwarła, II właściciel, - 8.500 zł. Rawicz, tel. 0604/87-63-76 
SUZUKI INTRUDER1400,1995 r., 20 tys. km, 1400 ccm, czar
ny, uszkodzone prawe kolanko, stan b. dobry, atrakcyjny wy
gląd, I właściciel, sprowadzony z Niemiec, • 21.000 zl. Poniec, 
tel. 0603/31-69-07

MOTOROWERY - RÓŻNE MARKI
NOWE I UŻYWANE - RATY 

CZĘŚCI DO SIMSONA I ROMETA 
h OGUMIENIE, AKUMULATORY-SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
PIASKI k. Gostynia, ul. iw. Marcina 13, lei 065/571-91-61

SUZUKI RG125F, 1996 r., 13 tys. km, 125 ccm, czarny, hamul
ce tarczowe, dozownik oleju, 6-biegowy, rozrusznik elektrycz
ny, nowy akumulator, 36 KM, atrakcyjny wygląd, stan idealny, •
6.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0605/10-73-24 
SUZUKI RG 80R, 1990 r., 20 tys. km 6-biegowy, chłodzony cie
czą, cały obudowany, - 2.800 zł. Kluczbork, tel. 0503/06-80-94 
SUZUKI RM 250 CROSS, 1993 r. stan b. dobry, efektywny wy
gląd, • 5.300 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-26-27, 
0606/74-05-75

M OTOROW ERY • SK U TER Y  
U Ż Y W A N E  

marki: Piaggio, Malaguti, Yamaha i inne 
a t ra k c y jn e  c e n y

OP012322
Olszyna Lub., teł. 075/721-21-18,0-601946 395

O  SPRZEDAŻ MOTOROWERÓW SIMSON duży wy
bór, atrakcyjne ceny. Parczew 114, k. Ostrowa 
Wlkp., tel. 062/739-65-77,0603/87-80-75 02021611

SUZUKI DR 250S, 1982 r., 14 tys. km, 250 ccm, czamo-czer- 
toony, duże enduro, kierunkowskazy, lusterka, nowe zębatki, po 
przeglądzie, przygotowany do sezonu, centralny amortyzator, 
atrakcyjny wygląd, Vmax = 130 km/h, stan idealny, • 3.700 zl 
lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/352-30-97, 
0503/66-96-49
SUZUKI DR 400, 1981 r., biały, zadbany, atrakcyjny wygląd, 
enduro, • 1.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-03-12 
SUZUKI DR 650,1990 r., 32 tys. km, 650 ccm, żółto-niebieski, 
Dakar Big, sprowadzony w całości w lutym 2001 r., stan ideal
ny, - 6.900 zl. Namysłów, tel. 077/410-26-71,0502/13-02-75 
SUZUKI DR 800,1994 r., 31 tys. km, niebieski, zadbany, nowe 
klocki hamulcowe, • 11.400 zł łub zamienię na mniejszy, enduro 
Suzuki DR 350, XT 600. Oława, tel. 071/303-27-04 
SUZUKI GS 125,1998 r., 6 tys. km, 125 ccm, 4-suw, czarny, 
wyświetla aktualny bieg i obroty na wyświetlaczu, stan idealny, 
- 7.800 zł. Oława, tel. 071/313-49-99, 0605/40-31-38 - 
SUZUKI GS 500E, 1990 r., 500 ccm, czeiwono-bialo-grafitowy, 
oryg. lakier, • 6.400 zl lub zamienię. Namysłów, tel: 
0608/78-78-71
SUZUKI GS 500E, 1991 r., 22 tys. km, 500 ccm, czarny, po 
wymianie płynów, stan dobry, • 8.000 zł. Leszno, tef. 
0604/31-68-90
SUZUKI GS 500E, 1992 r., 45 tys. km, 500 ccm, niebieski, po 
wymianie sprzęgła, do remontu przednie zawieszenie, nowy la
kier, • 7.900 zl. Rawicz, tel. 0608/16-24-83 
SUZUKI GS 500E, 1992 r., 19 tys. km, 500 ccm, czerwony bia
łe alum. felgi, owiewki, dwie lampy, śdgacz, 50 KM, po wymia
nie oleju, filtrów, nowy akumulator, kask Shark, hartowana szyb
ka, - 7.500 zl. Wrocław, tel. 0608/81-67-21, 316-68-54 
SUZUKI GS 500E, 1993 r., 25 tys. km, 500 ccm, zielony, stan

SUZUKI SAYAGE 650,1995 r., 23 tys. km, 650 ccm. wiśniowy, 
chopper, bez wypadku, zadbany..- 10.000 zl. Miejska Górka, 
teł. 0501/79-32-51
URAL, 1978 r., 650 ccm, granatowy, z wózkiem bocznym, ory
ginalny, stan b. dobry, • 2.900 zi. Oława, tel. 0503/89-92-39 
URAL M-63,1968 r., 44 tys. km, 650 ccm, zielony, z koszem, 
.oryginalny, • 2.800 zł. Zielona Góra, tel. 0606/97-86-57 
URAL M-67,1985 r., zielony, wózekboczny, wsteczny bieg, insL 
12V, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 0606/16-95-64 
WSK, 1968 r. wyrejestrowany - 350 zl. Wrodaw, tel. 
071/351-53-81 po godz.20
WSK 125 oryginalny, + 2 kaski, brak silnika, - 55 zi. Wałbrzych, 
tel. 074/815-10-99
WSK 125,1981 r., - 180 zł. Kępno, tel. 062/781-44-74 
YAMAHA 1200,1998 r., 7 tys. km, 1200 ccm, czarny, zakupiony 
w salonie 08.1998 r., serwisowany, stan idealny, szyba + gmo- 
le, wersja Black is beatiful, - 32.000 zl. Wałbrzych, tel. 
0601/73-30-45
YAMAHA 125 VIRAGQ, 1999 r., 6 tys. km, 125 ccm, czarny me
talic, bez wypadku, stan idealny oraz kurtka czarna i dwa kaski 
z homologacją, • 9.800 zl. Pila, tel. 067/212-43-05 
YAMAHA 1Y8,15 tys. km, 100 ccm, niebieski, stan idealny, do
zownik oleju, dużo chromu, 5-biegowy, nie eksploatowany w 
kraju, pełna dokumentacja, - 2.300 zl. Oleśnica, tel. 
071/315-58-38, 0502/26-39-10
YAMAHA 250 VIRAGO, 1992 r, 28 tys. km, 250 ccm, kolor wi
śniowy metalic, stan b. dobry, sprowadzony z Niemiec w 2000 
r., pierwszy właściciel, nowy olej i świece, - 6.900 zl. Często
chowa, tel. 0502/18-51-09
YAMAHA FJ 1100, 1984 r, czarny metalic, sprowadzony ze 
Szwajcarii, do zarejestrowania, rozrusznik, 5-biegowy, nie 
uszkodzony, - 5.500 zł lub zamienię na tańszy. Wąsosz, tel. 
065/543-73-22 po godz. 16
YAMAHA FJ 1100,1985 r., 1100 ccm, biało-czerwony, oryginal
ny lakier, sprowadzony ze Szwajcarii, drugi sezon w kraju, tury
styczny, nowa opona, łańcuch i zębatki, olej, stan bardzo do
bry, - 7.000 zl. Kłodzko, tel. 074/647-04-57 
YAMAHA FJ 1200,1994 r., 55 tys. km, 1174 ccm, 16V, DOHC, 
srebrny metalic, I właściciel, w kraju od 3 lat, mało eksploato
wany (2 tys. km przez 3 lata), oryg. barwy, bez wypadku, stan 
idealny, - 9.900 zl. Bolesławiec, tei. 075/736-61-78, 
0501/46-84-60
YAMAHA FZR1000,1990 r., 25 tys. km, fioletowy, sprowadzo
ny z Austrii, nowy akumulator i opony, stan b. dobry, - 9.500 zl. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-82-34,0607/83-33-15 
YAMAHA FZR 600,1992 r., 24 tys. km, 600 ccm, biało-czerwo
ny, stan ideainy, • 9.500 zł. Bogatynia, tel. 0604/36-82-21 
YAMAHA FZR 600, 1992 r., 600 ccm, DELTA BOX, perłowo
czamy, śdgacz, brak prawego lusterka, stan idealny, • 7.900 zł. 
Wrocław, tel. 0503/53-31-18
YAMAHA FZR 600,1994 r., 600 ccm stan idealny, - 10.000 zł. 
Oleśnica, tel. 0503/04-51-74.
YAMAHA FZR 600,1996 r., żólto-czamy, 98 KM, wersja amery
kańska, sportowy ukl. wydechowy, nowy akumulator, łańcuch i 
zębatki, serwisowany, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 0605/35-10-93 
YAMAHA FZR 600R. 1993 r.. 21 tys. km. 600 ccm, czamonie- 
bieski, serwisowany, wersja USA, 100% przygotowany do se
zonu, stan b. dobry, • 9.000 zl., tel. 071/354-39-78, 
0502/10-39-52
YAMAHA RD125LC, 1986 r., 20 tys. km, czarno-czerwony, 6-bie
gowy, chłodzony cieczą, - 1.800 zł lub zamienię. Bystrzyca 
Kłodzka, teł. 074/644-28-82
YAMAHA RD 350,1989 r., 38 tys. km, 350 ccm, fioletowożółty 
metalic, stan idealny, b. ładny śdgacz, nie .katowany*, nowe 
świece, wszystkie płyny, owiewki, zegary, częśd, • 4.900 zł. 
Osina Wlk., tel. 0606/82-63-97
YAMAHA TW125, 2000 r., 1 tys. km, 125 ccm, 4-suw, kolor 
grafitowy metalic, atrakcyjny wygląd, rozrusznik el., szerokie 
opony, kierunkowskazy I lusterka, mały przebieg, kupiony w 
salonie. Wrocław, tel. 071/357-08-91 
YAMAHA TZ 750,1986 r., 23 tys. km, biało-czerwony, stan b. 
dobry, - 7.500 zi. Świdnica, tel. 0603/09-99-34 
YAMAHA TZR125,1995 r., 125 ccm, 2-suw, fioletowy, ścigacz, 
rama Dełta-Box, hamulce tarczowe Brembo, zarejestrowany, •
5.300 zl. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
YAMAHA Y1RAGO 535,1987 r., 15 tys. km, 535 ccm, bordowy, 
po wymianie klocków, płynów, wersja USA, nie wymaga napraw, 
stan idealny ♦ kask .Ortando", kolor bordowy, - 7.500 zł. Opole, 
tel. 07.7/456-57-04, 0601/40-16-87 
YAMAHA XJ 600,1991 r., 31 tys. km, 600 ccm, srebrna meta
lic, moc 70 KM, sprowadzona z Niemiec, stan b. dobry, nowy 
łańcuch, zębatki, akumulator, nie eksploatowana w kraju, bez 
wypadku, - 6.900 zl. Chełmsko śl.. tel. 0605/43-18-53
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YAMAHA XJ 600 S DIVERSION, 1993 r., 12 tys. km, zielony 
metalic, atrakcyjny wygląd, zadbany, stan b. dobry, • 9.500 zi. 
Legnica, tel. 0607/09-95-12
YAMAHA XJ 600S, 1993 r., 600 ccm, zielony metalic, Diver- 
sion, techn. sprawny, nie używany w Polsce, po przeglądzie, 
gmoie, nowa opona tylna, - 8.800 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-10-81, 0503/37-71-91
YAMAHA XJ 900 S DIVERSION, 1999 r., 3 tys. km, 900 ccm, 
perłowogranatowy, stan b. dobry, • 21.000 zł. Leszno, tel. 
0604/05-21-59
YAMAHA XS 500, 1978 r., 500 ccm, wiśniowy, stan b. dobry, 
roczny akumulator, nowy łańcuch, mało eksploatowany, ekono
miczny, - 2.500 zł. Kalisz, tel. 062/764-28-27. 0604/17-43-38 
YAMAHA XS 650,1982 r., zielony metafic, stan dobry, tłoki do 
wymiany, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 090/64-01-46 po godz.19 
YAMAHA XT 595 TENERE ENDURO, 1980 r., 42 tys. km, 595 
ccm, 4V, niebieski, owiewki, nie eksploatowany w kraju, oclony, 
stan b. dobry, • 5.900 zl, Kłodzko, tel. 074/868-52-59, 
0607/80-97-95
YAMAHA XV 250 VIRAGO, 1992 r., 28 tys. km, 250 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, stan b. dobry, sprowadzony z Niemiec w 2000 
r., I właściciel, • 6.900 zł. Częstochowa, tel. 0502/18-51-09 
YAMAHA XV 535,1995 r., 35 tys. km, 535 ccm, czarny metalic, 
ładny chopper, szeroka tylna opona, bez wypadku, nowe opo
ny, serwisowany, stan b. dobry, • 13.500 zł. Bielawa, tel. 
074/833-01-33 po godz. 18
YAMAHA YZF 600 THUNDERCAT, 1997 r., 19 tys. km, 600 ccm 
blokada z alarmem, zarejestrowany, • 16.000 zł lub zamienię 
na samochód. Jelenia Góra, tel. 075/755-22-19,0503/09-72-65 
YAMAHA ZF 600, 2000 r., niebieski metalic, stan b. dobry, -
25.000 zł. Wrocław, teł. 071/343-22-49 
ZAMIENIĘ MOTOROWER ROMET Ogar lub inny. do remontu, 
z okolic Legnicy, do 100 zł. Legnica, tel. 076/856-20-42
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CIĄGINIKI MASZYNY

AGREGAT PODORYWKOWY LEMEN, szer. robocza 2.5 m, •
4.000 zł. Siekierczyn, tel. 0604/85-99-93
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY szer. 3 m, 2 sztuki, ceny
10.000 i 16.000 zł. Głogówek, tel. 077/437-26-28,0607/10-23-25 
AGREGAT UPRAWOWY hydrauliczny, 4.5 m, - 2.800 zl. Góra 
Śląska, tel. 065/544-75-93
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 3 m, -1.100 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-48-77
AGREGAT UPRAWOWY zawieszany, brona + wałek, szer. 5 m, 
stan b. dobry, - 1.500 zl. Milejowice, gm. Żórawina, tel. 
071/788-82-60
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3.3 m, - 2.100 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3,3 m, • 1.800 zł. Siemianów, teł. 
071/393-20-11
AGREGAT UPRAWOWY 6 m. z wałkami, ciągany, - 6.000 zł. 
Sobótka, tel. 071/346-10-38
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT szer. robocza 5.2 m, -
2.100 zł. Szonów, gm. Głogówek, tel. 077/437-18-16 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT 3231 szer. 5.2 m, -
3.000 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78
AGREGAT UPRAWOWY szer. 2.70, stan b. dobry. • 2.000 zł.
Świebodzice, teł. 074/854-49-56
AGREGAT UPRAWOWY ROTOPKILER szer. 3 m • 3.900 zł, pług
5-skibowy Grudziądz, do głebokiej orki 1.600 zł. Wąsosz, tel.
065/543-72-24
BECZKOWÓZ ASENIZACYJNY, 1995 r. (przyczepa), poj. 3.500 
I, z plastikową beczką, stan idealny, • 4.100 zł. Nysa, tel. 
0606/55-77-24
BRONA ciężka z wałkami, - 1.400 zl. Oława, tel. 071/313-84-08 
po godz. 18
BRONA TALERZOWA szerokość robocza 2.7 m, uszkodzona 1 
sekcja, - 900 zł. Bolesławiec, tel. 0603/65-85-21 
BRONA TALERZOWA U-241 szer. robocza 2,7<m, - 2.200 zl. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
BRONA TALERZOWA U-307 sZer. 3 m, • 3.000 zł. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-48-77
BRONA TALERZOWA U-274 szer. robocza 3 m, - 3.900 zi. Lub
sza, tel. 077/411-86-40, -0602/36-57-42 
BRONA TALERZOWA BDT 7 m, • 7.000 zł. Sobótka, tel. 
071/346-10-38
BRONY, - 250 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-35-25, 
0603/84-78-74
BRONY, 2000 r. 2-połowe, ciężkie, zawieszane, - 2.100 zł. Ra- 
dziechów, tel. 076/877-38-05
CIĄGNIK MTZ-82 zapasowy silnik, przygotowany do rejestrami, 
nowe opony, pług, • 12.000 zł. Jary, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-13-48
CIĄGNIK SAM S-60 silnik Andrychów 19 KM, do wykończenia, 
skrzynia i most Stara 200, stan dobry, - 950 zl. Strzelce Mamy- 
słowskie, tel. 077/419-40-57
CIĄGNIK SAM, - 3.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-64-30 
CIĄGNIK MTZ-82,1982 r. nowe opony tylne, od 96 r. przepraco
wał 2 mtg, stan dobry, • 10.500 zł. Niedźwiedzice, gm. Chojnów, 
tel. 076/818-68-16
CIĄGNIK MTZ 82,1983 r. stan dobry, nowe opony przednie, tyl
ne zużyte 50% + drugi silnik z przebiegiem 600 mtg, - 9.000 zł.. 
Jawor, tel. 076/870-34-35 po 20, 0603/24-00-03 
CIĄGNIK MTZ 82,1983 r. przedni napęd, pług 4-skibowy, tylne 
nowe opony, - 6.800 zł. Miękinia, tel. 071/317-65-94 
CIĄGNIK SAM, 1996 r., diesel 4-kołowy, z podnośnikiem i przy
czepą, kultywator, pług, brony, • 4.500 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-60-43
CIĄGNIK BIAŁORUŚ sprawny, po byłej koparce, silnik i opony w 
dobrym stanie, inst. eiektiyczna, oświetlenie do naprawy, - 2.500 
zł lub zamienię na kosiarkę rotacyjną lub betoniarkę. Głuszyca, 
tel. 074/880-91-44, 0603/51-18-27 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1986 r. kompletne ogumienie, w 
dobrym stanię, zarejestrowany, z Agromy, - 9.000 zł., gm. Zgo
rzelec, tel. 075/771-81-92
O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. nowa kabina •

12.000 zł i 1981 r., stara kabina • 5.000 zł, kombajn 
do buraków, 1998 r., 3-rzędowy, prod. Kuźnia Ja
wor - 13.000 zł, mieszalnica pasz, 1 1,1997 r. + śru- 
townik, kosz zasypowy + waga - 17.000 zł, przy* 
czepa HL 6011,1985 r., 6 1, wywrotka • 4.800 zł, na
czepa Autosan, 1985 r., 101, stan. b. dobry, nakład* 
ki •, 4.200 zł, Budziszów Wielki, tel. 076/857-46-02 
84014911

CIĄGNIK FENDT, 1960 r. 25 KM, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-49-13
CIĄGNIK FORD, 1984 r. 140 KM, z przednim napędem - 40.000 
zi. Podgąj, gm. Kondratowice, tel. 071/346-18-88 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300, - 7.000 zł. Węgliniec, tel. 
075/732-18-45, 0606/31-30-37
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300,1970 r., - 4.000 zł. Odce, teł. 
075/736-11-72
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-303,1979 r. 110 KM, przedni na
pęd, • 7.200 zl. Szonów, gm. Głogówek, teł. 077/437-18-16 
CIĄGNIK FORTSCHRITT Z-300,1980 r. stan dobiy, * 5.100 zl. 
Popęszyce 65, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
CIĄGNIK FORTSCHRITT, 1989 r. ogrodniczy, z narzędziami, stan 
b. dobry, • 1.800 zl. Opole, tel. 077/464-62-20 
CIĄGNIK JOHN DEERE 1950,1990 r. silnik 3-cyllndrowy z na
pędem, nowoczesna kabina, nowe opony, w b. dobrym stanie, do 
sprowadzenia z Niemiec, • 16.000 zl DEM. Bolesławiec, tel. 
0607/09-05-77

CIĄGNIK KIRÓW K-150,1989 r. stan b. dobry, • 9.000 zł. Głuszy
ca, tel. 074/880-91-37
CIĄGNIK LIAZ TS 180, • 10.500 zł. Sobótka, tel. 071/346-10-38 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 1134, 1989 r. z napędem, •
13.000 zł DEM. Bolesławiec, tel. 0607/09-05-77
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 390, 1994/95 r. 90 KM, 2450 
mth, przedni napęd,-blokada przedniego napędu, ładowacz czo
łowy, • 47.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-95-17 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 8160,1996 r. 200 KM, klimaty
zacja, pełne wyposażenie, stan idealny, • 125.000 zł. Kłodzko, 
teł. 0605/26-85-00
CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK silnik WSK, lad. 400 kg, - 310 zł. 
Moszyce, gm. Twardogóra, tel. 071/315-97-43 
CIĄGNIK OGRODNICZY HAKORETTE 220 KF53D 2-kołowy, sil
nik Kawasaki, z pługiem 2-skibowym, obrotowym i rozsuwaną 
broną, mało używany, • 2.800 zł. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09,1962 r., 21 KM czerwony, z ła
dowaczem Tur, • 2.700 zł. Rąbczyn, gm. Raszków, tel.. 
062/734-31-79
CIĄGNIK OGRODNICZY FORTSCHRITT E931,1987 r. 1-osio-
wy, glebogryzarka, piug obrotowy, kultywator brony i inne, - 2700
zł. Strzelce Opolskie, tel. 0600/11-75-00
CIĄGNIK URSUS C-330 po kapitalnym remoncie, nowe ogumię2 -
nie, ważny przegląd, zarejestrowany, • 10.000 zi. Wieruszów, tel.
062/783-81-79
CIĄGNIK URSUS C-330, 1980 r., kwadratowa kabina, techn. 
sprawny, po 2.130 mtg, - 10.500 żł. Lipin, gm. Radwanice, tel. 
076/831-12-08, 0607/43-77-22
CIĄGNIK URSUS C-330,1981 r. zarejestrowany, stan b. dobry, -
9.500 zł. Toszowice 40, gm. Rudna, tei. 076/843-43-80 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1982 r., - 9.200 zł. Budzłwojów, tel. 
076/818-63-16
CIĄGNIK URSUS C-330,1984/85 r., po remoncie kapitalnym, stan 
idealny, przyczepa wywrotka, - 14.000 zl. Polkowice, tel. 
076/847-95-17-
CIĄGNIK URSUS C-330, T985 r„ - 10D00 zł. Jegłowa, gm. Prze
worno, tel. 0602/37-56-74
CIĄGNIK URSUS C-330,1986 r„ diesel żółty, stan techn. b. do
bry, płaska oś przednia, przeszklona kabina, atrakcyjny wygląd, 
aktualny przegląd techn., garażowany, -10.500 zl lub zamienię 
Pomianów Dolny, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
CIĄGNIK URSUS C-330,1988 r. I właściciel, stan dobry, zareje 
strowany, • 12.000 zł. Roamnów, gm. Przeworno, tel 
0602/49-20-64
CIĄGNIK URSUS C-330 M, 1989 r., ON oraz sprzęt rolniczy,
18.000 zł. Góra, tel. 0601/75-04-25
CIĄGNIK URSUS C-355,1971 r. kabina, używany przy transpor
cie, stan dobry, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-64-51 wieczo
rem
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r., po remonde kapitalnym silnika 
• 6.600 zł lub zamienię na C-330.., tel. 076/870-83-09 
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r. przerobiony na £-360, - 6.200 
zl. Lubnów, teł. 074/819-91-18
CIĄGNIK URSUS C-355,1976 r. * ładowacz Tur, stan dobry, •
5.900 zl. Popęszyce 65, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
CIĄGNIK URSUS C-360 po remoncie, • 6.000 zl. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-48-77
CIĄGNIK URSUS C-360 oś przednia kompletna, nowa * docią- 
garka, - 1.000 zl. Stizegom, tel. 0603/96-16-05 
CIĄGNIK URSUS C-360 stan b. dobry -10.000 zł oraz sadzarka, 
prod. czeskiej • 800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-49-56 
CIĄGNIK URSUS C-360,1975 r. nowe opony i akumulatory, stan 
b. dobry, kultywator z bronami, pług 3-skibowy, • 6.500 zł. Bardo 
Śl.. tel. 074/817-02-47
CIĄGNIK URSUS C-360,1976 r. techn. sprawny, - 5.800 zł. Bde- 
sławiec, tel. 075/736-10-45
CIĄGNIK URSUS C-360,1977 r., diesel po remonde kapitalnym 
silnika, po regeneracji pompy wtryskowej, nowy akumulator, nowe 
opony, do ewentualnego malowania, - 5.700 zl. Brzeg, tel. 
077/412-57-69
CIĄGNIK URSUS C-360,1978 r. 1800 mtg, -10.000 zł. Oława, 
teł. 071/313-84-08 po godz. 18
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r. po remoncie, nowa instalacja,
alternator, akumulatory, opony radialne, zużyde bieżnika 30%,
po lakierowaniu, • 8.500 zł. Głogów, tel; 076/833-16-26
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 r., 3120 ccm, diesel, po remonde
silnika i skrzyni biegów, nowa pokrywa z rodzielaczem. nowa
kabina, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie,
tei. 0607/26-46-68, 0607/82-91-55
CIĄGNIK URSUS C-360.1982 r. + przyczepa .Pilawka', • 8.000
zł. Srebrna Góra, teł. 0603/31 -25-66
CIĄGNIK URSUS C-360,1982 r. dużo nowych częśd, z kabiną

AGR0HANDEL s.c. LEGNICA
59-220 Legnica, ul. Jaw orzyńska 261 

tel./fax 076/850-61-12, 850-61-13, 850-64-95 
NOWE M ASZYNY ROLNICZE 

Ciągniki, kombajny NEW HOLLAND BIZON, MTZ, maszyny 
KVERNELAND, LEMKEN, KONGSKILDE, UNIA GRUDZIĄDZ, 

yAders tad , PILMET, AGROMET BRZEG I INNE
UŻYWANE OPM6478

Kombajn Bizon BS-Z110, 1996 r., adaptacja 
do zbioru rzepaku, 1414 mtg, sprawny 
technicznie, silnik Martin 145.000 zł
Kombajn Bizon 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 Bizon ZO-58, 1984 r. 25.500 zł
Kombajn Bizon 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 Reeord Z058 Hydrostatic,
(napęd hydrostatyczny), klimatyzacja, komputer, 
szarpacz słomy, adaptacja do rzepaku, 1997 r.,
560 mtg, stan b.dobry 110.000 zł
Kombajn zboiowy 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 dia gleb ciężkich
i bezorkowego przygotowania do siewu
MultitiKer 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 zł
Kombajn do buraków STOLL V2d0
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 zł
Zestaw do zbioru buraków MATROT:
Śclnacz do llśct, sprawny techn.’ "  . 3.500 z>
Wyorywacz . > 1.000 zł
Ładowarka 3.000 zł

CENY DO NEGOCJACJI

nowa instalacja i akumulator, • 7.200 zl. Ujeżdziec, tel. 
071/312-88-27 wieczorem
CIĄGNIK URSUS C-360, 1983 r., - 6.500 zl. Odce, tel. 
075/736-11-72.
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r. szeroka kabina prod. czeskiej, 
nowe opony, nowe akumulatory, nowy przegląd, po remoncie, 
.miękka’ oś przednia, • 8.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-36-90, 
0607/16-88-43
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r. stan dobry, • 8.500 zł. Łubków, 
gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-00-41 
CIĄGNIK URSUS C-360,1986 r. stan b. dobry, • 8.000 zl. Trze- 
biel, tel. 0600/18-04-98
CIĄGNIK URSUS C-360,1998 r. pomarańczowy, przeb. 45 mtg, 
nowy most tylny, nowa skrzynia biegów, nowe przednie zawie
szenie, po remoncie kapitalnym silnika, r 9.300 zl. Strzelin, tel. 
071/796-22-44
CIĄGNIK URSUS C-362,1985 r., 3120 ccm, wspomaganie kier., 
duża kabina, nowe opony, stan idealny, • 13.900 zł. Pleszew, gm. 
Pleszew, tel. 0602/77-79-15
CIĄGNIK URSUS C-363,1985 r. duża kabina, • 9.000 zi. Rogów 
Sobócki, tel. 071/316-37-28
CIĄGNIK URSUS C-385, 1981 r. stan dobry, + ciągnik Ursus 
C-360, 1979 r., stan dobry, • 15.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-88-64
CIĄGNIK URSUS C-4011 silnik do remontu, - 2.000 zl. Odce, tel. 
075/736-11-72 *
CIĄGNIK URSUS C-4011,1970 r. stan dostateczny, - 3.000 zl. 
Popęszyce 65, gm. Nowe Miasteczko, tel. .068/388-92-22, 
0603/83-55-66

KOMBAJN DO BURAKÓW POSEJDON eksploatowany 1 sezon, 
stan b. dobry, - 5.500 zl. Strzeleczki, tel. 077/466-82-49 
KOMBAJN DO BURAKÓW POSEJDON. 1991 r.. - 6.800 zl. Ka
lisz, tel. 062/769-12-46 po godz. 18 
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL stan dobry, - 2.000 zl lub za- 
mienię na zboże albo sprzęt rolniczy. Borek Strzelłński, tel. 
0601/14-69-02
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW, • 5.000 zł. Świba, gm. Kępno, tel. 
062/781-92-35
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW, 1989 r., • 7.900 zl. Borów, tel. 
0607/08-83-99
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA, 1985 r. niebieski, mało 
używany, • 7.000 zł lub zamienię na ciągnik C-360 albo przycze
pę i beczkowóz. Rzetnia, gm. Kępno, tel. 062/791-41-57 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BOLKO Z 643,1993 r. garażowa
ny, specjalne wyposażenie do wyorywania buraków, I właściciel, 
stan b. dobry, • 11.200 zł. Różana 45, gm. Udanin, woj. legnickie, 
tel. 0609/42-38-41
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME SL-800,1990 r. wykop 
boczny. - 15.000 zl. Siemianów, tel. 071/393-20-11 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW HASSIA MKS 8.1989 r. stan b. 
dobry, • 5.500 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-43-22 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z56 z przystawką do kukurydzy 
lub bez - 27.000 zl. Kalisz, tel. 062/751-08-57 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050 ♦ zgrabiarka 7-gwiazdowa, 
- 10.000 zl. Nasławice, gm. Sobótka, tel. 071/316-22-49 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050, SW-400 czerwony, nowy 
podjanik ziarnowy, nowa taśma podajnika, nowy typ napędu mło-

NAPRAWA PĘKNIĘTYCH BL0K0W SILNIKÓW SPALINOWYCH 
* PĘKN IĘC IA  P Ł A S Z C Z Y  W O DNYCH  * DZIURY * 

Wrocław, tel. 071/372-69-18,0-601 859 884, udzielamy gwarancji 
 ̂ dojeżdżamy do klienta 9 bez wyjmowania silnika OP()11976

CIĄGNIK URSUS U-1014,1982 r. stan techn. b. dobry, - 20.000 
zi. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 
CIĄGNIK URSUS U-1044,1987 r. stan b. dobry. - 25.000 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-01-20. 071/312-12-77 
CIĄGNIK URSUS U-1201, 1980 r. po remoncie kapitalnym, -
16.500 zł. Legnickie Pde, tel. 076/858-22-49 
CIĄGNIK* URSUS U-1234,1992 r. stan b. dobry, • 55.000 zl. Gło
gówek. tel. 077/437-26-28, 0607/10-23-25 
CIĄGNIK URSUS U-1614 wersja fińska, przebieg 1045 mtg oraz 
Orkan II, cena • 3.800 zł. Góra śląska, tel. 065/544-75-93 
CIĄGNIK URSUS U-912,1984 r. stan dobry, zarejestrowany, opła
cone OC, w dągłej eksploatacji, - 18.800 zł lub zamienię na Ze- 
tora 5211, od 1988 r.. Brzeg, tel. 0606/30-88-29,077/412-44-98 
CIĄGNIK URSUS U-914 stan b. dobry, - 25.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20, 071/312-12-77
CIĄGNIK URSUS U-914,1975 r., diesel przebieg 300 mtg, 4x4, 
stan b. dobry, nowe opony, napęd i akumulatory, przegląd do 2001 
r, - 22.000 zł. Drożków 59, gm. Żary, tel. 068/374*04-94 
CIĄGNIK URSUS U-914,1988 r. oryginalny lakier (żółty), zareje
strowany, stan b. dobry, II właścidel, - 26.000 zi. Siedeborzyce, 
tel. 068/376-80-46
CIĄGNIK URSUS U-914. 1990 r.. - 33.000 żł. Ciechanów, tel. 
023/673-87-88
CIĄGNIK URSUS U-914.1990 r., stan b. dobry, - 35.000 zł. Gło
gówek, tel. 077/437-38-53
CIĄGNIK UTB 650,1978 r.. diesel z ładowarką czołową, po re
moncie kapitalnym, -10.000 zł. Lubin, tel. 076/846-88-30 po godz. 
18
CIĄGNIK WŁADIM1REC T-25,1978 r. stan dobry, - 5.500 zl., tel. 
0608/65-90-75
CIĄGNIK WŁADIMIREC, 1980 r. stan dobry, - 4.900 zł. Popęszy
ce 65, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-55-66 
CIĄGNIK WŁADYMIREC T 25 A, 1985 r.. kabina i opony w do
brym stanie, • 6.300 zł lub zamienię. Mieroszów, tel. 
074/845-11-56, 0605/11-19-63
CIĄGNIK WŁADYMIREC T-25A, 1984 r. tylne opony zapasowe, 
nowy silnik w częściach, przyczepa 1-osiowa, zarejestrowana, 
pług, brony, śrutownik do zboża, - 8.000 zł. Ubocze, gm. Gryfów
SI., tel. 075/781-39-75
CIĄGNIK ZETOR MAJOR, 1970 r., składak, stan b. dobry dużo 
nowych częśd, pilne, - 1.200 zł. Ubocze, gm. Gryfów SI., teł. 
075/781-39-09
CIĄGNIK ZETOR 10145,1988 r. ♦ ładowacz TUR, stan b. dobry, 
- 28.900 zł., tel. 0502/23-04-69
CIĄGNIK ZETOR 12011,1983/94 r. duża kabina, nowe Opony i 
akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cyiindrowy, -17.000 zł. Świd
nica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR 12145 4WD, 1990 r., • 60.000 zł. Turek, tel. 
063/214-10-80
CIĄGNIK ZETOR 16145,1988 r., • 25.000 zl., tel. 0502/23-04-69 
CIĄGNIK ZETOR 5011,1982 r. stan dobry, - 14.200 zl. Pieńsk, 
teł. 075/778-73-62 po godz. 20
CIĄGNIK ZETOR 5211,1986 r. nowe opony, bogata wersja, stan 
idealny, - 20.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0603/84-18-15 
CIĄGNIK ZETOR 7211, 1987 r. sprowadzony z Czech, stan b. 
dobry, faktura VAT, • 18.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09,-72, 
071/387-06-36
CIĄGNIK ZETOR 72M, 1988 r., -. 18.000 zl., teł. 0502/23-04-69 . 
CIĄGNIK ZETOR 7745,1987 r. nie pracował wpdu, - 28.000 zł., 
tel. 0502/23-04-69
CIĄGNIK ZETOR 7745 4WD, 1992 r., - 42.000 zł. Turek, tel. 
063/214-10-80
CIĄGNIK ZETOR 8011, 1979 r., - 9.500 zł. Sobótka, tel. 
071/346-10-38
CIĄGNIK ZETOR 8011,1979/93 r., - 11.000 zl. Świdnica, tel. 
074/852-09-18
CIĄGNIK ZETOR 8011,1987 r. sprowadzony z Czech w 1999 r.. 
stan b. dobry, • 10.500 zł. Dobkowice, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-83-94
CIĄGNIK ZETOR 8011,6245,724512145,12245,1614516245, 
ceny od 12.000 zł do 40.000 zł. Wrodaw, tel. 071/312-82-88 
CIĄGNIK ZETOR K-25,1960 r., - 2.200 zl. Ostrzeszów, gm. Do
ruchów, tel. 062/731-51-46
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50,1970 r. stan b. dobry, sprawny, bez 
dokumentów, - 3.000 zł. Czernina, gm. Góra, tel. 065/543-16-39
O  CIĄGNIKI KUPIMY: Ursus C-28, C-330, C-360, C-360 

3P, Massey Fergusson, Zetor, MTZ, T25 i inne, rów
nież z przednim napędem oraz sprzęt rolniczy w 
umiarkowanej cenie. Kunów, tel. 041/248-81-77 
(oraz fax), 041/261-15-41 01028231

CZYSZCZALNIA DO ZBOŻA PETKUS FORTSCHRITT K-531, •
12.000 zi. Pępice, tel. 077/412-38-12, 0501/58-12-07 
DMUCHAWA DO ZBOŻA, • 1.200 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71
O  DO KOMBAJNÓW BIZON typ Z 050, Z 056, Z 058: 

przystawki do zbioru rzepaku, kosa boczna, stół 
szer. 55 cm. Ceny producenta • 4.300 zl/kpl. Opole, 
tel. 077/412-39-08,0600/13-57-16 03003011

GLEBOGRYZARKA, - 550 zl. 2ary, tel. 0606(48-68-57 
O  KLEJENIE BLOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH 

bez demontażu silnika, dojazd gratis do 50 km. 
Lubin, tel. 076/844-77-60,0601/68-54-75 84017531 

KOMBAJN DO BURAKÓW CUKROWYCH wyorywacz, 2-rzędo- 
wy, • 2.700 zł. Slowędce, tel. 065/543-27-85 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE stan dobry. • 3.500 zl. Wą
droże Wielkie, tel. 076/887-45-76 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN 413 • 7000 zł, zbieracz do 
liśd • 1700 zł. Kalisz, teł. 062/751-08-57 .
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN 413 technicznie sprawny, 
nie eksploatowany 5 lat, • 5.500 zl. Podolany, tel. 076/878-12-97

cami (potrójny pas), nowy wal odrzutnika, podsiewacz, dużo no
wych części, blacharka do poprawek, • 6.500 zł. Wiązów, tel. 
071/393-13-83
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 058 Fortschritt 534 MDW - 414, 
Deutzfahr - Stariiner, od 37.000 zł do 300.000 zł/szt. Wrodaw, tel. 
071/312-82-88
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1975 r. spalona lewa strona i 
komora silnika, dużo nowych częśd, do uruchomienia, • 5.500 zł. 
Dobkowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-83-94 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 040,1975 r., Leyland. SW-400 
niebieski, po wymianie oleju, pasków, filtrów,'wymieniona pompa 
paliwa, silnik z 1985 r., po remoncie młocami, po remonde bla
charki i lakierowaniu w 2001 r, • 17.000 zl. Twardogóra, tel. 
071/315-04-75
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1978 r. przystawka do ku
kurydzy. • 20.000 zl. Oleśnica, tel. 071/314-85-62 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1978 r. dużo nowych czę
śd, gotowy do pracy, stan dobry, - 12.000 zł. Świdnica, tel. 
074/850-25-82, 074/850-20-25 .
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1980 r., - 15.000 zl. Nysa, tel. 
077/433-25-50
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1980 r. na szerokich ko
łach, z kabiną stan dobry, • 13.900 zł. Popęszyce 65, gm. Nowe 
Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1981'r. szerokie opony. •
12.000 zl. Domaniów, tel. 071/313-11-69
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056.1983 r. szerokie kda, techn. 
sprawny, - 12.500 zl. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1983 r., 120 kM, przeb.
1.300 mtg, silnik Andoria, I właściciel, garażowany, rozdrabniacz 
słomy, szerokie kda, nowe akumulatory, b. dużo nowych częśd, 
przygotowany do żniw, stan idealny, • 22.000 zl. Sulików, tel. 
075/778-72-80
KOMBAJN ZBOŻOWYBIZON 056,1985 r. szerokie kda. • 18.000 
zł. Legnickie Pde, tel. 076/856-23-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, 1986 r. szerokie opony, 
kabina, garażowany, stan idealny, 430 mth, > 23.000 zl. Kłodzko, 
tel. 074/871-50-41
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie kda, he- 
der na sprężynach, - 26.000 zl lub zamienię na inny. Kamila Grunt- 
kowska, 55-080 Pdcznica 16, gm. Kąty Wrodawskie 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r., szerokie koła, he- 
der na sprężynach, sprawny, garażowany, - 26.000 zł lub zamie
nię na ciągnik C-360 MF 255. Iwona Sochacka, 55-080 Pełczni- 
ca 18, gm. Kąty Wrodawskie
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1986 r., - 30.000 zl lub. 
zamienię na inny sprzęt rolniczy. Piotrowice, gm. Przemków, tel. 
076/831-07-49
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie kda, he- 
der na sprężynach, bez kabiny i szarpacza, - 26.500 zł lub za
mienię na ciągnik rolniczy. Wrodaw, tel. 0604/82-56-45 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1987 r. 1350 mtg. heder 
r\a sprężynach, koła balonowe, stan b. dobry, przygotowany do 
żniw, • 27.000 zł. Trójca, gm. Zgorzelec, tel. 0604/36-22-92 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1988 r. z szarpaczem sło
my, - 28.500 zł. Przygodzice, td. 062/739-80-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1990 r.- z kabiną i sieczkar
nią, • 40.000 zl. Podgaj, gm, Kondratowice, tei. 071/346-18-88 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z 060,1980 r. przyrząd 
tnący dl. 6 m lub 5,2 m, stan b. dobry, - 22.000 zl. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20.071/312-12-77 fr 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z083,1987 r. garażo
wany, heder 4,80 m, komfortowa kabina, nowe pasy, opony, 
akumulatory, chłodnica, silnik Leyland po remoncie w 99 r., stan 
b. dobry, - 38.000 zl. Pękoszów, tel. 076/831-85-52 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER, 1986 r. stan dobry, -
19.000 zł. Stare Bogaczowice, tel. 074/845-21-18 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT 30,25.1984 r. heder
2.5 m + sieczkarnia, -13.000 zł. Wrodaw, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1984 r. silnik Mer
cedesa 6-cylindrowy, kabina, sieczkarnia, heder 4.6 m, stan b. 
dobry,'- 39.000 zł. Wiązów, tel 0501/81-18-46 .
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1985 r. sieczkar
nia, kabina, heder 4 m, stan b. dobry, • 30.000 zł. Pępice, tel. 
077/412-38-12, 0501/58-12-07
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1986 r. z kabiną i 
sieczkarnią, std do rzepaku* • 60.000 zł. Podgąj, gm. Kondrato
wice, tel. 071/346-18-88
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKURY. 1975 r. heder dł. 2.6 
m, z sieczkarnią i prasą, stan b. dobry, • 7.000 zł. Modła, tel. 
076/817-22-19, 0604/91-37-08
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS PROTEKTOR stan b. dobry. -
19.000 zł. Strzeleczki, td. 077/466-82-49
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS SENATOR, 1983 r. heder 3 m, 
siekacz, - 19.900 zl. Siemianów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 1200,1982 r. heder 3.6 m, szar
pacz słomy. Wrodaw, td. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M-66,1985 r. heder 2.6 m, -13.900 
zł. Jordanów, tel. 071/316-12*82 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR, 1986 r. heder o szer. 3.60 m, •
23.000 zl. Siemianów, td. 071/393-31-63
O  KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT i stoły do rze

paku, prod. niemieckiej, elektr. kosa boczna, mo
dele 516,517,524, stan b. dobry, - 7.000 zł. Jorda
nów, tel. 071/316-13-44,0608/07-75-14 02025651

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512 stan dobiy, -12.000 
zł lub zamienię na busa, z dopłatą. Prusy, gm. Kondratowice, teł. 
071/392-63-99, 0600/45-05-46
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1976 r. heder 6 
m, stan dobry, • 8.300 zl. Lubań, tel. 075/722-19-03 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512, 1978 r. heder 4,2 
m, sprowadzony z Niemiec, stan b. dobry, • 11.800 zl. Łubków, 
gm. Warta Bolesławiecka, td. 076/818-00-41

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1978 r., - 9.000 
zł. Sobótka, tel. 062/733-89-35
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1980 r. sprawny 
technicznie, gotowy do żniw, • 15.000 zl lub zamienię na ciągnik 
rolniczy. Lubin, tel. 076/817-43-40 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516, 1981 r. stan b. 
dobry, kabina z wentylacją, - 13.500 zł lub zamienię na dągnik 
Zetor lub Ursus. Niwica, tel. 068/375-35-20, 0604/61-15-15 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1981 r., -10.000 
zł. Sobótka, tel. 071/346-10-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,1984 r. stan b. do
bry, - 10.500 zl. Gubin, td. 0502/29-48-96 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1984 r., stan do
bry, heder 4.2. bez sieczkami, -12.000 zf. Zębowice, gm. Parzo- 
wice, tel. 076/871-02-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1986 r.. sieczkar
nia, • 18.000 zł. Nysa, tel. 077/435-44-44 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1986 r. bez siecz
kami, stan dobry -10.000 DEM. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0604/85-99-93
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 516,1986 r., -13.000 
zl. Sobótka, tel. 071/346-10-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516,1986 r., - 30.000 
zł. Sobótka, woj. kaliskie, tel. 062/733-89-35 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E514,1986 r. Z sieka
czem • 29.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-39 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514,1988 r. stan b. do
bry, - 25.000 zl. Gubin. td. 0502/29-48-96 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW 524,1991 r. kabi
na, heder 5,2 m, komputer, kosa do rzepaku, stan idealny, przy
gotowany do żniw, - 59.000 zł. Pępice, tel. 077/412-38-12. 
0501/58-12-07
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-524,1991 r. 1600
mtg, bez sieczkami, odbiór z Czech, stan b. dobry, - 350.000 zl +
7% VAT. Strzelin, tel. 071/796-11-95
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL 321,1973 r. + rozdrab-
jiiacz słomy, wspomaganie, nowy akumulator, nowe paski, stan
b. dobry, - 11.000 zł. Brzeziny, tel. 062/769-91-94 po godz. 20,
062/769-91-90
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL 321,1980 r. 1900 mtg, 
gotowy do żniw, młocamla z prasą snopowiązałka WC-5, -16.000 
zł. Bogdałów, tel. 063/214-14-88
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE LANZ, diesel mały, zgrab
ny, wysokość 2 m, szerokość kosy 1.8 m, - 3.000 zł. Stary Ujazd, 
gm. Ujazd, tel. 077/463-70-96
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 1980 r. heder 2.8 m, sie
kacz, silnik 6-cylindrowy Perkins, - 9.900 zl. Siemianów, woj. wro
cławskie, tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 1986 r. szer. robocza 2,65 
m, stan b. dobry, - 18.000 zl. Lasodce, tel. 065/533-81-23, 
065/537-09-55
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, diesd Perkins 
kosa 2 m, • 10.000 zl. Nowogrodziec, tel. 075/731-73-63 po 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1977 r. sieczkar
nia. szer. rob. 2 m, • 7.900 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 487, 1981 r. sil
nik Perkins. 3m ♦ szarpacz domy, • 13.000 zł. Koźmin Wielkopol
ski,, woj. kaliskie, tel. 0603/43-1
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 487,1984 r. szer. 
robocza 3 m, sieczkarnia, • 19.900 zł. Siemianów, tel. 
0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON. 1984 r., - 13.000 
zl. Siemianów, tel. 071/393-31-63 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 255,1987 r. stan 
b. dobry, - 17.000 zł. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce, tel. 
.071/311-81-21, 0502/34-10-49
KOMBAJN ZBOŻOWY REKORD Z-0581988,1990,1991 i1997 
rok, 4 sztuki, z sieczkarniami, cena od 40.000 do 110.000 zł. 
Rzeszów, tel. 017/871-00-80, 075/746-14-92 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA, • 2.200 zl. Domaszków, tel. 
071/389-01-49
O  KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW GRIMME z sortow- 

nią na ciężką ziemię, kamienie - od 9.000 zł; sa- 
dzarki; kombajn Stoli V202; Rototiler 3 m; agregat 
uprawowy Becker, 5.5 m; siewnik do buraków i ku
kurydzy. Podgaj 44, tel. 071/346-28-91 02025971

O  KOMBAJNY ZBOŻOWE FORTSCHRITT E 516, E 
514, E 512 stan dobry, ceny od 9.000 do 20.000 zł. 
Tyniec, tel. 071/390-83-60 . 02026201 

KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa, nowy typ zębatki, 
nowe taśmy, prawie nowe • 2.100 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1989 r. elewatorowa, stan do
bry, • 1.900 zl. Popęszyce 65, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22, 0603/83-55-66
KOSIARKA DO POBOCZY na ciągniku Zetor 8011, hydraulicz
na, technicznie sprawna, - 17.000 zl * VAT. Pępice, tel. 
077/412-38-12, 0501/58-12-07
KOSIARKA DO POBOCZY ZETOR 8011, 1980 r. do koszenia 
poboczy, skarp, rowów, z wysięgnikiem, - 20.000 zl. Świdnica, 
tel. 074/852-17-28
KOSIARKA DO TRAWY ALPINA VIP-42 żylkowa, profesjonalna, 
stan b. dobry, -1.000 z l.te l. 074/843-23-32 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA prod. szwedzkiej, mało 
używana, stan b. dobry, - 330 zł. Chojnów, td. 076/877-36-55 
KOSIARKA DO TRAWY TRAKTOREK11 PS, kosz. światła, 7-bie- 
gowa, noże, stan b. dobry, dowóz gratis; • 2.600 zł. Głogów, td. 
076/833-33-48, 0607/15-85-17
KOSIARKA DO TRAWY GOLF elektryczna, moc 1000 W, regu
lacja wysokośd koszenia, stan idealny, - 260 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, - 300 zł. Grzymalin, gm. Mił
kowice, tel. 076/722-96-11
KOSIARKA DO TRAWY OSA mdo używana, stan idealny, przy
czepa 1-osiowa do przewozu zwierząt, nowa, przystosowana do 
ciągnika, - 700 zl. Leszno, tel. 065/534-20-88 
KOSIARKA DO TRAWY silnik jednocylindrowy 4-suw, po remon
de kapitalnym, 3-biegowa, • 1.500 zł. Oława, tel. 0606/76-29-34 
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, z koszem, -130 zl. Strze
lin, tel. 071/392-08-98
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, - 270 zl. Strzelin, tel. 
071/392-08-98 .
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, 2-biegowa, szer. 1 m, - 500 
zł. Sulejewo, gm. Lipno, td. 065/534-07-83 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA z koszem, 4-suwowa, 3,5 
KM - 360 zł, kosiarka spalinowa z koszem, z napędem, 4-suwo
wa, 4 KM - 600 zl. Wrodaw, tel. 0605/27-23-50 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA kosz 501, regulowana wy
sokość koszenia, stan b. dobry, • 400 zl. Wrodaw, tel. 
071/342-59-57
KOSIARKA DO TRAWY GUT BROT 1010 (traktorek), 3 biegi ♦ 
wsteczny, 2 noże, - 1.700 zl. Wschowa, tel. 065/540-49-78 
KOSIARKA DO TRAWY FORTSCHRITT E-301,1981/82 r. 2 sztu
ki, * części, - 4.000 zł. Dobrzenice, gm. Ciepłowody, tel. 
074/810-35-51
KOSIARKA DO TRAWY TECUM SEC. 1997 r.. SW-400 3.5 KM, 
zapłon elektroniczny, po remoncie kapitalnym, kosz, reg. wyso
kośd dęda, szer. dęcia 49 cm, stan idealny, - 460 zl. Jordanów 
Śląski, tel. 0608/04-17-50, 071/316-15-06 
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRITT E-301.1977 r. do rze
paku i traw, ze zgarniaczem, - 5.500 zł. Kąfisz, tel. 062/751 -08-57 
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRITT 302,1988 r. do rzepa
ku oraz kosiarka Fortschritt 303 z hederem płachtowym, • 7.000 
zł. Ostrów Wielkopdski, td. 062/735-67-91. 0603/87-80-73 
KOSIARKA ROTACYJNA DYSKOWA prod. niemieckiej, szer. 2.5 
m. mało używana, - 3.500 zl. Bolesławiec, teł. 075/736-11-14 
KOSIARKA ROTACYJNA prod. pdskiej. Masco, stan idealny, • 
1.850 zl. Bolesławiec, td. 0601/57-16-35 
KOSIARKA ROTACYJNA stan b. dobry, -1.690 zL Bdeslawiec, 
td. 0601/57-16-35
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, stan b. dobry ♦ druga.
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prod. polskiej, do remontu, - 2.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/736-10-45
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, - 1.700 rf. Odce, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
KOSIARKA ROTACYJNA prod. polskiej, - 1.600 z|. Odce. tel. 
075/736-11-70
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, -1.400 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/734-84-69
KOSIARKA ROTACYJNA, 1986 r. ♦ zgrabiarka .Pająk 7*, stan 
dobry, - 2.500 zl. Popęszyce 65, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22, 0603/83-55-66
KOSIARKA SAMOJEZDNA traktorek, 2-łetnia, kopaczka, doku
mentacja, silnik Brigg’s 10 KM, szer. koszenia 90 cm, 5 biegów, 
bez kosza. - 3.900 zl. Wrodaw, tel. 0605/27-23-50 
KOSIARKA SPALINOWA, 4-suw z koszem, regulacja wys. ko
szenia, stan idealny, • 420 zl. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 
16
KOSIARKA SPALINOWA FIAT samojezdna, stan idealny, - 350 
zł. Legnica, tel. 076/862-13-76
KOSIARKA SPALINOWA silnik 4-suwowy,̂ -150 zł. Mierzwin, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-12-06
KULTYWATOR, • 700 zł. Oława, tel. 071/313-34-08 po godz. 18 
KULTYWATOR + brona, zestaw, 2,7 m, • 1.000 zł. Słowędce, tel. 
065/543-27-85
KULTYWATOR z broną, 2.8 m, mało używany, - 800 zł. Wrodaw, 
tel. 071/357-64-51 wieczorem
KULTYWATOR, • 500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-35-25. 
0603/84-78-74
KUPIĘ BRONY zawieszane, do dągnika, 5-połowe. Oleśnica, tel. 
071/398-78-09
KUPIĘ BRONY dężkłe, .20'. Trzebnica, teł. 071/387-01-20, 
071/312-12-77
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4K14 prod. czeskiej, uszko
dzony lub na częśd. Wrodaw, tel. 071/398-81-80 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P, C-330. MF-255. U-912, U-914. 
Radom, teł. 0600/63-30-62 wieczorem 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360-3P lub MF-255. Wtodaw, 
tel. 071/357-34-49
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P lub C-330, T-25. Lubin, tel. 
076/842-70-11
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 lub podobny, w b. dobrym sta
nie. Osolin, tel. 071/310-60-80
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 , 330, 328, 3P, T-25 może być 
uszkodzony lub niekompletny. Wrodaw, tel. 0604/22-09-34 
KUPtĘ CIĄGNIK URSUS C-45 .Buldog'.., tel. 076/870-83-09 
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 5211,7211. Radom, tel: 0600/63-30-62 
wieczorem
KUPIĘ GLEBOGRYZARKĘ MB 125B wypordukowaną przeż 
.Elektromet Brzozów*, w cenie do 20& zł. Syców, teł. 
062/785-2541
KUPtĘ KOMBAJN Neptun 413, Posejdon, Klaine 5002, ze zbior
nikiem na Ecie, w b. dobrym stanie.., tel. 0602/18-16-74 
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY w rozliczeniu Ford Escort, 95 r., 
1800 ccm, diesel lub dągnik rolniczy MF, 160 KM. Wschowa, tel. 
065/540-33-21
KUPĘ KOSĘ SPALINOWĄ HUSQVARNA podkaszarkę. Lubin, 
tel. 0606/58-21-73
KUPIĘ KOSIARKĘ SADOWNICZĄ zawieszaną lub dąganą oraz 
kombajn do porzeczki czarnej, pilne. Trzebnica, tel. 071/312-33-10 
KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP, TROL, UNHZ 500. Wrodaw. tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ ORKAN II. Wrodaw, tel. 071/357-34-49
KUPIĘ PŁUG 4-skibowy, obrotowy + wał Cambella + gruber 3 m.
Gliwice, tel. 032/232-91-53
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Wrodaw, teł. 071/357-34-49 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ SAMOZBIERAJĄCĄ FORTSCHRITT 3-osio- 
wą, w dobrym stanie.., gm. Głogówek, tel. 0502/34-30-67 
KUPIĘ ROZRZUTNIK OBORNIKA. Wrodaw, tel. 071/357-34-49 
KUPIĘ SCHŁADZARKĘ DO MLEKA 16001, niską, stacjonarną 
tanio. Oleśnica, teł. 071/315-58-88 
KUPIĘ SIECZKARNIĘ FORTSCHRITT E 281C, 1990 r. samo
jezdną, w.b. dobrym stanie, tanio. Oleśnica, tel. 071/315-58-68 
ŁADOWACZ CYKLOP Wll 08 prod. czeskiej, kabina, 4 łapy, 2 
łyżki, odpowiednik UNHZ-750, - 5.300 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-72-22
ŁADOWACZ CYKLOP prod. polskiej, 3 kpi. łyżek, • 4.900 zł. Strze
gom, tel; 074/855-19-90
ŁADOWACZ NUJN 100 chwytakowy, stan b. dobry, - 1.900 zł. 
Ziębice, tel. 074/819-64-45
ŁADOWĄCZ TUR 4 hydrauliczny, - 6.000 zi. Dąbie k. Krosna
Odrzańskiego, tel. 068/383-21-67
ŁADOWACZ TUR 5, - 5.000 zl. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-31-43,
0605/73-03-12
ŁADOWACZ TUR I, do ciągnika Ursus C-380. Wąsosz, tel. 
065/615-10-08
ŁADOWACZ TUR-5,1992 r. czołowy, stan b. dobry, - 6.500 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-95-17
MIESZALNIK DO PASZ 11 t, - 3.600 zł. Sieroszewice, tel. 
062/739-81-50 .
MIESZALNIK DO PASZ suchych, 500 kg, - 1.200 zł. Zajączki, 
gm. Krzepice, tel. 034/318-64-47 
MIESZARKA DO PASZY nasion, ziemi, poj. 2501, z koszem za
sypowym, • 1.000 zl. Wrodaw, teł. 071/353-47-72 
MŁOCARNIA do zboża i roślin strączkowych, mało używana, prod. 
polskiej, typ M 243 oraz prasa wysokiego zgniotu, stacjonarna, -
1.800 zł. Jaszkowa Górna, tel. 074/868-78-54 
OBCINARKA DO CEBULI stan b. dobry, mało używana, na łoży
skach, napęd na wałek dągnikowy, 6-wałkowy, - 2.500 zi. Trzeb
nica, teł. 071/387-02-38
O  ODMULARKA do czyszczenia rowów, stan dobry, -

14.000 zł. Tyniec, tel. 071/390-83-60 02026221
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, • 750 zi. Borek Strzeliń- 
ski, gm. Borów, tel. 0607/50-95-59 
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy ♦ 1, stan b. dobry, • 730 
zlr Pustków Wiłcz., gm. Kobierzyce, tel. 0607/12-14-08 
OPRYSKIWACZ poj. 4001, szer. robocza 12 m, • 1.200 zł. Imbra- 
mowice, teł. 074/850-71-11 po godz. 20 
OPRYSKIWACZ, 1977 r. 3001, stan dobry, - 350 zł. Popęszyce 
65, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-55-66 
OPRYSKIWACZ PILMET, 1987 r. 1000 I, brak węży, • 1.900 zi. 
Głogówek, tel. 0600/12-84-74
OPRYSKIWACZ PILMET 10001,1994 r. I właściciel, od nowośd, 
belka 15 m, stabilizator, 2 pompy, mało używany, • 5.900 zi. Pępi
ce. teł. 077/412-38-12. 0501/58-12-07 
OPRYSKIWACZ TERMIT lance 12 m, • 600 zi. Kamieniec Ząbko
wicki, teł. 074/817-80-69
OPRYSKIWACZ TERMIT, 1985 r. poj. 4001, zawieszany, - 650 zł. 
Lubsza, tei. 0607/411-86-40, 0602/36-57-42
O  OPRYSKIWACZE poj. 300,400,500,600,800 i 1000 

litrów. Belka opryskowa 10-18 m, stabilizacja, hy
drauliczne podnoszenie. Atest, gwarancja. Możli
wość dostawy do klienta. Ceny od 1.560 zł. Jelenin 
14, gm. Borów k. Strzelina, tel. 071/393-32-47, 
0606/73-99-25 02023011 

ORKAN i właśddel, bardzo mało używany, stan idealny, gotowy 
do pracy, • 4.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-77-65 
ORKAN do zielonek, do małego remontu, -1.100 zi. Podolany, 
tel. 076/878-12-97
PARNIK ELEKTRYCZNY poj. 1001, nowy, - 300 zi. Bukówek 48, 
tel. 071/317-14-38
PASZO CIĄG Hnłowy, kompletny, -10.000 zł. Ratowice, gm. Czer
nica, tei. 071/318-91-05
PŁUG K-150 7-skibowy, zawieszany, techn. sprawny, - 1.500 zi. 
Boraszyce. gm. Wińsko, tel. 0501/56-55-26 
PŁUG 2-skibowy, - 350 zł. Borek Strzełiński, gm. Borów, tel. 
0607/50-95-59
PŁUG podorywkowy, 7-skibowy, z 93 r.; prod. polskiej, używany

1 sezon, stan b. dobry, • 850 zl. Długopole Góme, gm. Międzyle
sie, tel. 0607/07-42-93
PŁUG 2-skibowy, zawieszany, mało używany, stan b. dobry, - 250 
zł. Domaszowice, Strzelce 62b, tel. 077/419-40-09 po godz. 20, 
0607/15-05-05
PŁUG PHX-5 z zabezpieczeniami na kamienie, - 7.600 zł. Góra 
Śląska, tel. 065/544-75-93
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, duży, prod. niemiec
kiej, • 2.300 zl (do uzgodnienia). Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 
071/346-19-27
PŁUG 5-skibowy, prod. polskiej, • 1.000 zł. Oleszna, gm. Łagiew
niki, teł. 071/346-19-27;
PŁUG 2-skibowy, - 350 zł. Oleśnica, tel. 071/398-18-87 
PŁUG 3-sldbowy, • 350 zl. Podolany, tel. 076/878-12-97 
PŁUG 4-skibowy, obrotowy, • 6.000 zł. Slemlanów, tel. 
071/393-3T-63
PŁUG 2-skibowy, do głębokiej orki - 500 zł. Szczytnłca, tel. 
076/818-96-75
PŁUG 6-skibowy, podorywkowy • 750 zł. Szczytnłca, tel. 
076/818-96-75
PŁUG 3-skibowy, mało używany, • 500 zl. Wrocław, tel. 
071/357-64-51 wieczorem
PŁUG FAMAROL z 95 r., obrotowy, 4-skibowy. Wschowa, tel. 
065/540-33-21, 0603/56-76-92
PŁUG 2-skibowy i 3-skibowy, od 400-600 zi. Ząbkowice Śląskie, 
teł. 074/815-35-25, 0603/84-78-74 
PŁUG ATLAS, 1988 r. 4-skibowy, zawieszony, z zabezpieczenia
mi hydraulicznymi, • 2.800 zi lub zamienię na siewnik zbożowy 
Poznaniak albo inne. Ciechów, gm. Środa śląska, tel. 
0606/50-99-68
PŁUG ATLAS, 1991 r. zielony, stan b. dobry, -4.500 zl. Mikołajo- 
wice, tel. 076/858-20-77
PŁUG GRUDZIĄDZ do głębokiej orki, 3-skibowy - 700 zl, nowy 
typ, 5-skibowy • 1.500 zł. Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-48-77 
PŁUG GRUDZIĄDZ 4-skibowy, - 1.000 zl. Ocice, tel. 
075/736-11-72
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, nowy typ, stan b. dobry, • 800 zi.
Szprotawa, tel. 068/376-67-21, 0604/72-56-29
PŁUG LANSBERG, 1983 r. 3-skibowy, obrotowy, hydrauliczny, •
2.400 zł. Jordanów, tel. 071/316-12-82
PODAJNIK ŚLIMAKOWY DO ZBOŻA dł. 6 m, -1.500 zł. Leszno,
tel. 065/540-11-30
PRASA DO SŁOMY CLAAS wysokiego zgniotu, stan b. dobry + 
izoterma do Żuka, Lubina I i II, cena • 3.500 zł, - 6.500 zi. Lubin, 
teł. 076/749-30-79, 0608/67-51-06 
PRASA DO SŁOMY CLASS ROLAND rolująca, stan b. dobry, •
15.000 zł. Kalisz, tel. 062/734-21-64, 0608/19-61-39
PRASA DO SŁOMY CLASS, INTERNATIONAL cena od 4.500 
do 5.800 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
PRASA DO SŁOMY K-442 wysokiego zgniotu, produkcji niemiec
kiej, stan dobry, • 2.800 zl. Zajączki, gm. Krzepice, tel. 
034/318-64-47
PRASA DO SŁOMY Z-224,1988 r. przeciwwaga, • 7.700 zl. Gło
gów, tei. 076/831-56-75
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca, techn. sprawna, stan do
bry, • 3.400 zi. Rawicz, tel. 065/546-95-17 
PRASA DO SŁOMY Z-230,1989 r. czerwona, zwijająca, z auto
matycznym owijaniem, dużo częśd zamiennyćh, mało używana, 
-15.000 zł. Dębina, gm. Lututów, tel. 043/871-41-86 .
PRASA DO SŁOMY I SIANA Z-224,1981 r. I właśddel, garażo
wany, wysokiego zgniotu, techn. sprawna, - 6.500 zl. Drożków 
59, gm. Żary, tel. 068/374-04-94 
PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY DO ZBOŻA 25 t/h, ♦ rury fl 210 
mm, kryzy • 3.600 zi. Sieroszewice, teł. 062/739-81-50 
PRZETRZĄŚ ARKA widłowa i zgrabiarka do siana, zaczep do dą
gnika, - 250 zi lub zamienię na ręczny sortownik do ziemniaków. 
Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-22-77 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA 2-bębnowa, - 1.200 zl. Przedbo
rów, teł. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
PRZETRZĄSARKO - ZGRABIARKA 4-gwiazdowa, - 420 zł. Wą
sosz, tel. 065/615-10-08
PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA D-45 wywrotka, stan b. dobry - 2.000 
zł♦dmuchawa do siana i zboża -1.000 zł, przetrząsarko-grabiarka 
• 900 zi. Wałbrzych, tel. 074/665-74-85 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA z przyrządem tnącym CLA
AS, • 7.500 zi. Gostyń, tel. 065/572-36-84 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T 010, - 5.000 zł. Grodków, 
tel. 077/415-19-80
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-010 prod. polskiej, duża ♦ 
dmuchawa do siana, słomy, cena - 400 zł, - 2.200 zl. Mleczno 10, 
gm. Rudna, teł. 076/843-40-37
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA CLAAS kda 15*, stan b. do
bry, - 4.800 zł. Nysa, tel. 0606/55-77-24 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA FAHR do siana i kiszonek. -
5.500 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99.0608/83-18-71 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA do siana, stan b. dobry, - 2.000 
zi. Wołów, tel. 071/389-46-11
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY na ziarno, 4-rzędowa, do każ
dego typu kombajnu, techn. sprawna, z rozdrabniaczem łodyg, •
17.000 zł. Pępice, tel. 077/412-38-12, 0501/58-12-07 
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 6-rzędowa. -11.000 zl. Sobót
ka, tel. 071/346-10-38
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 4rrzędowa, stan dobry, prod. 
węgierskiej, - 8.000 zL Wrodaw, tei. 071/312-82-88 
O  PRZYSTAWKI DO KUKURYDZY 4 szt, 4- i 6-rzędo- 

we - 7.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-14-78, 
0501/48-25-66 82001251

PRZYSTAWKI DO KUKURYDZY 3 szt. • od 15.000 do Z5.000 
zł/szt.., gm. Strzegom, tel. 074/855-92-48 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT 10 ton, - 3.800 zl. 
Bolesławiec, tel 075/736-11-14
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osk>wy, burty i podłoga po wymia
nie, - 2.900 zł. Jelcz-Laskowice, teł. 071/3,1848-77 
ROZRZUTNIK TANDEM, 1986 r., techn. sprawny, - 4.200 zi lub 
zamiana na rozrzutnik obornika mniejszy, z dopłatą. Pobiel, tel. 
065/543-82-58
ROZSIEWACZ PIAST RCW-3, - 900 zł. Odce, tel. 075/736-11-72 
ROZSIEWACZ KOS, • 500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-84-69 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE cena 1100-1800 zl. Bo
rów. tel. 071/393-31-63
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ocynkowany lejek, cena - 600 zl. Góra 
Śląska, lei. 065/544-75-93
ROZSIEWACZ NAWOZÓW VIKON szer. 12 m, 2 sztuki o poj. 
400 1 700 kg, - 2.200 zl. Janków Zaleśny, tel. 062/734-21-32 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW KOS, ■ 500 zl. Kamieniec Ząbkowic
ki, tel. 074/817-80-69
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RAUCH pneumatyczny, lance raz- 
kladane hydraulicznie na szer. 18 m, z komputerem, - 3.500 zl. 
Miejska Górka, tel. 065/547-46-52, 0603/77-49-58 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE-RAV 2-talerzowy, stan b. 
dobry, • 1.200 zi. Nysa, tel. 0608/80-44-97 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AKORT18 m, - 2.400 zl. Odce, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-taterzowy, 1000 kg + 
siewnik paneumatyczny, pługi obracane 5-skibowe, - 5.000 zl. 
Szprotawa, tel. 0605/56-94-19
ROZSIEWACZ NAWOZÓW ♦ opryskiwacz ogrodniczy + nowy 
pastuch z baterią. Wałbrzych, teł. 074/849-22-97 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE lad. 600 kg, szer. rob. do 
16 m, drogi o lad. 700 kg - 2.000 zi/szt. Wądroże Wielkie, tel. 
076/887-43-35, 0605/04-25-05
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, ocynkowany, - 500 zi. Wro
daw, tei. 071/357-64-51 wieczorem 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW GUSTLIK, • 300 zl. Ziębice, tel. 
074/819-64-45
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3. RCW-5,1980 r. do małego 
remontu, stan dobry, - 1.200 zl. Popęszyce 65, gm. Nowe Mia
steczko, tel. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3,1983 r. stan dobry, • 1.500

zł. Popęszyce 65, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-3 po naprawie, nowa 
taśma, • 2.500 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA NÓ-35 ład. 3.51, - 4.000 zi. 
Lubsza, tel. 077/411-86-40, 0602/36-57-42 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-3 i RCW-5, RNP, • 
600 zi do 2 tys. zł. Odce, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
SCHŁADZARKA DO MLEKA ok. 4001, bez pojemnika na mleko,
• 1.600 zl. Głogów, tel. 076/834-26-42
SCHŁADZARKA DO MLEKA od 2001 do 20001 w cenie 2000 zł 
- 6000 zl. Gostyń, tel. 065/572-36-84 
SCHŁADZARKA DO MLEKA 300 i 4001, - 3.200 zł. Krotoszyn, 
teł. 0601/17-79-03, 0603/17-42-31 
SIECZKARNIA stacjonarna, 2-nożowa, techn. sprawna, - 220 zl. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
SIECZKARNIA silnik 3 kW - 500 zł, szatkownica do kapusty - 200 
zi. Spalona, gm. Kunice, tel. 076/857-52-16 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT, 1989 r. mały przebieg 700 mtg, 
silnik IFA, sprowadzona z Niemiec, 3 hedery, stan b. dobry, tech
nicznie sprawna, • 27.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-79-68 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY, - 1.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-26-42
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa, - 1.300 zł. Nysa, 
tel. 0606/55-77-24
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY POTTINGER, MENGELE John 
Deere, 1-rzędowe, 3 sztuki, ceny od 2.000 do 2.200 zi. Przedbo
rów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek. 3 przy
stawki, Fortschritt E 281C, rok prod. 1990, • 26.000 zł. Świdnica, 
tel. .074/852-17-28
.SIECZKARNIA DO KUKURYDZY JOHN DEERE, 1984 r. silnik
6-cylindrowy turbo hydrostatyk, nowoczesna kabina, duża wy
dajność, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, • 22.000 zł 
DEM. Bolesławiec, tel. 0607/09-05-77 
SIECZKARNIA DO ZIELONKI ręczna. - 200 zi. Wrodaw, tel. 
349-17-32
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281 C samobieżna, stan bar
dzo dobry, - 21.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-73-18 po godz. 20 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E 281C, 1988 r. prod. niemiec
kiej, • 11.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT 281C, 1989 r. heder x 3. samo
bieżna, • 17.000 zl. Pępice, tel. 077/412-38-12.0501/58-12-07 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY FORTSCHRITT E-281 -C, 1987 
r. stan b. dobry, z oprzyrządowaniem, - 12.000 zł. Lubań, tel. 
075/722-14-14, 0608/63-34-24 
SIEWNIK POZNANIAK, -1.100 zł. Odce, tel. 075/736-11-72 
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA 6-rzędowy, stan b. dobry, czer
wony, • 1.000 zl. Borów, tel. 071/393-30-34 
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA, • 1.000 zł. Koźmin Wielkopol
ski, woj. kaliskie, teł. 0603/43-10-95 
SIEWNIK DO KUKURYDZY PNEUMASON prod. francuskiej, 
8-rzędowy, - 3.800 zł. Bolesławiec, teł. 075/736-11-14 
SIEWNIK DO KUKURYDZY MONOAIR 4-rzędowy, pneumatycz
ny, z dozownikiem nawozów, stan b. dobry, -.5.500 zi. Kępno, teł. 
0503/52-27-35
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK stan dobry -1.200 zł, łub za
mienię na pług do orki 4-skibowy albo do pordorywld 7-skibowy. 
Borów, tel. 071/393-30-34
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK na wąskich kołach, szer. ro
bocza 2.7 m, • 2.500 zi. Dzierżoniów, tei. 074/645-40-11 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK po remonde, -1.400 zł. Gło
gówek, tel. 0600/12-84-74
SIEWNIK ZBOŻOWY .MAZUR 5a hydrauliczny, 4.5 m, • 8.500 zi. 
Góra Śląska, tel. 065/544-75-93
SIEWNIK ZBOŻOWY SAKSONIA 3 m, przystosowany do agre
gatu, śdeżki przejazdowe, duża skrzynia, znaczniki automatycz
ne, stan b. dobry, - 3.200 zł. Kępno, tel. 0503/52-27-35 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, • 2.200 zł. Oława, teł. 
071/313-84-08 po godz. 18
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1988 r. heder 2.7 m, stan b. 
dobry, - 2.000 zi. Lubsza, tel. 077/411-86-40, 0602/36-57-42 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5,1988 r. zawieszany, szer. 4.5 m,
+ rozsiewacz nawozów RCW5, ład. 51, napęd hydrauliczny, - 3.000 
zi. Wrodaw, tei. 0606/50-99-68
SILOS ZBOŻOWY perforowany, do dosuszania, poj. 301 * 3.500 
zł. Leszno, tel. 065/540-11-30
SILOSY PASZOWE, ZBOŻOWE stożkowe, z blachy ocynkowa
nej, pojemność 20 ton, 2 sztuki, • 2.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-16-42
SITO DO RZEPAKU, • 500 zi. Brochodn, gm. Zagrodno, tel. 
076/877-36-83
SUSZARNIA DO OWOCÓW I GRZYBÓW 280 cm x 80 cm x 230 
cm, - 400 zi. Zielona Góra, tel. 068/801-03-04. 0600/83-46-76 
SUSZARNIA DO ZBOŻA podłogowa, -1.000 zł. Czamy Bór, tei. 
845-08-95
ŚRUTOWNIK na walce - 900 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
ŚRUTOWNIK bijakowy, - 1.000 zł. Ratowice, gm. Czernica, tel. 
071/318-91-05
ŚRUTOWNIK BĄK 7,5 kW, stan dobry ♦ częśd, -1.000 zf. Jawor, 
teł. 076/870-57-39
ŚRUTOWNIK BĄK bijakowy, moc silnika 7.5 kW, nowy, - 950 zi. 
Olbrachdce Wlk., gm. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-64-21 
ŚRUTOWNIK • MIESZALNIK poj. 900 kg, moc silnika 8 KW, kpi. 
elektryka, - 4.000 zi: Przedborów, teł. 0627731-03-99, 
0608/83-18-71
WAGA INWENTARZOWA do żywca, do 1000 kg, stan dobry, •
1.000 zł lub zamienię na madorę prośną albo krowę delną. Wro
daw, tel. 071/348-44-90
WÓZ KONNY na kołach gumowych, - 500 zł. Spalona, gm. Kuni
ce, tel. 076/857-52-16
WYCINACZ DO KISZONEK silosowy, prod. niemieckiej, - 2.100 
zl. Paczków, teł. 0608/80-44-97
WYCINACZ DO KISZONEK, • 2.000 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71
WYCINARKI DO ZIELONEK z hydraulicznym nożem, prod. niem,
• 1.300 zł DEM. Bdeslawiec, tel. 0607/09-05-77 
WYLĘGARNIA DROBIU na 10.000 jaj, • 5.000 zl lub zamienię na 
samochód lub ciągnik. Sucha Górna, gm. Polkowice, tel. 
076/847-91-21 .
ZAMIENIĘ CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1984 r., 6500 ccm, 
120 KM niebieski, przeb. 3500 mtg, oryginalny lakier, stan b. do
bry - na mniejszy. Wolsztyn, tel. 0608/32-38-30 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS C-355 po remoncie silnika, nowe 
blachy, nowe akumulatory • na dągnik MTZ-82 lub Zetor 81-11. „ _ 
tel. 074/845-04-39
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS C-360,1974 r. po remonde kapital
nym, stan idealny, + kultywator i pług • 8.800 zł, na samochód 
osobowy w tej cenie. Dobrodn, tel. 074/830-00-45 w godz. 8-15 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1985 ri, - 10.000 z l , na 
osobowy. Rogów Sobóckl, tei. 071/316-37-28 
ZBIERACZ UŚCI BURACZANYCH słomy I siana. b. wydajny, ■
1.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-22-77 
ZBIORNIKI NA MLEKO poj. od 400 do 9001, ceny od 3.000 do
3.300 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71

CZĘŚCI DO MASZYN 
ROLNICZYCH

AGREGAT UPRAWOWY 2 dężkle brony + 4 wałki, - 850 zi. Ujeż- 
dziec Wlkp., teł. 312-88-27
AGREGAT UPRAWOWY prod. polskiej, szer. robocza 3 m, stan
b. dobry, - 1.500 zl. Zgorzelec, teł. 075/771*81-92
CIĄGNIK : opony - 10x20,12.5x18.12.5x20,1200x18,149x28,

16.9x28,16x20,14.5x20,16.9x34,23.1x26, w cenie od 100 zł/szt. 
Brzeg, tel. 077/416-38,-04 ,
CIĄGNIK SAM 65 KMT ładowacz, szerokie zastosowanie w go
spodarstwie i na budowie, • 3.600 zł; Głogów, tel. 070/833-16-26 
CIĄGNIK SAM : w częściach, do złożenia, skrzynia z mostem 
Ursusa-308, po remoncie, silnik S-301D, pompa rozdzielcza, si
łownik, ramiona, zawieszenie przednie, w całośd lub osobno, •
1.600 zł. Kłodzko, teł. 074/867-87-71, 0608/82-13-80 po godz. 
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CIĄGNIK BIAŁORUŚ: zwolnica. Odce. tel. 075/736-11-70 
CIĄGNIK IMT typ jugosłowiański: kupię różne częśd lub w cało
śd. Zelów, tel. 044/634-28-96, 0602/75-73-18 
CIĄGNIK MTZ : napęd przedni, stan dobry, - 1.500 zi. Bolesła
wiec, teł. 075/736-12-07
CIĄGNIK MTZ pompa, • 300 zł. Nowogrodziec, tei. 075/731-66-96 
CIĄGNIK URSUS: silnik 6-cylindrowy, skrzynia b., most tylny (2 
szt.) • od 2.000 zł. Nysa, tel. 077/435-44-44 
CIĄGNIK URSUS: tylne felgi, rozm. 38, - 400 zł / 2 szt.. Rydzyna, 
tel. 0601/85-58-26
CIĄGNIK URSUS: opony tylne bieżnikowane, wszystkie rozmia
ry, transport do domu. Wrocław, tel. 316-83-31 
CIĄGNIK URSUS C-1614: kupię silnik, 6-cylindrowy lub sam blok 
i wal korbowy. Gderiiów, tel. 0601/08-19-21,0607/19-13-91 
CIĄGNIK URSUS C-328,330: blok silnika do C-328 - 300 zi, do 
C-330 - 600 zi. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-35-25, 
0603/84-78-74
CIĄGNIK URSUS C-330: kabina. Bdeslawiec, tel. 075/736-12-07 
CIĄGNIK URSUS C-330: silnik techn. sprawny, kompletny, • 2.300 
zł. Brzeg, teł. 077/412-39-77
CIĄGNIK URSUS C-330 : pompa wtryskowa ♦ częśd, a, 370 zł. 
Janików, tei. 071/313-03-90
CIĄGNIK URSUS C-355 : zawieszenie przednie, most tylny z 
kołami i inne. Wrzeszów, tel. 071/389-84-90 
CIĄGNIK URSUS C-360 : kabina, starego typu. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-48-77
CIĄGNIK URSUS C-360: silnik, blok, wał, skrzynia biegów, pod-

KOSY BOCZNE, STOŁY DO RZEPAKU 
do BIZONA - 2056,2058, REKORD 

produkcja - montaż - serwis
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nośnik, zwolnice, kdumna kierownicy, koła, oś przednia, blachy, 
most, zaczepy, obdążniki, obudowa skrzyni, inne. Kępno, tei. 
062/784-75-18
ClĄGNłK URSUS C-360: kabiny z błotnikami, • 1.850 zi. Koźmin 
Wlkp., tel. 0601/82-22-86
CIĄGNIK URSUS C-360 3 P : blok silnika z tulejami - 1.050 zł, 
wałek rozrządu -100 zł, pompa wody 100 zi, korbowód - 90 zi, 
częśd nowe. Legnica, tel. 076/818-63-17 
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik po remonde, skrzynia biegów, 
kolumna kier., zbiornik paliwa, most tylny, zwolnice, koła przed
nie, siedzenie i inne, • 2.200 zł. Popęszyce 65, gm. Nowe Mia
steczko, tel. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
CIĄGNIK URSUS C-&60 3P nowe: pompa wtryskowa, używana • 
450 zł, pompa wodna • 100 zł, 3 wtryskiwacze • 220 zl, obudowa 
rozrządu • 50 zi, koła rozrządu - 70 zł. Chojnów, tei. 076/818-63-17 
CIĄGNIK URSUS C-385 : blok silnika, nowy. Kępno, tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-385 : wał korbowy (I szlif, z panewkami), 
przedni podnośnik z wałkiem. Rawicz, teł. 065/546-95-17 
CIĄGNIK URSUS C-911,914,1222 1204,1604: kupię obdąźni- 
kl na tylną oś. Sobótka, tel. 071/346-10-78 
CIĄGNIK URSUS U-912 : koła do upraw międzyrzędowych, •
1.000 zł. Niemodlin, teł. 077/460-68-88 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T 25: pompa wtryskowa, alternator, re
sory, obrotnica (do przyczepy 3,5 tlub 4,51), - 300 zł. Leszno, teł. 
065/534-20-88
CIĄGNIK WŁADYMIREC 25 : blok i częśd silnika. Kępno, tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK WŁADYMIREC T 25 A2 nowe: tarcza sprzęgła, 5 szt. - 
45 zl/śzt., cylindry silnika, 2 szl - 250 zł, felgi przednie, 2 szt. - 
180 zl, pierścienie • 50 zi, wtryskiwacze • 30 zl/szt. Chojnów, tei. 
076/818-63-17
CIĄGNIK ZETOR: silnik 6-cylindrowy, skrzynia b., most tylny (2 
szt.) - od 2.000 zł. Nysa, tel. 077/435-44-44 
CIĄGNIK ZETOR K-25: skrzynia biegów, - 300 zl. Czernica Wro- 
dawska, tel. 071/318-95-28
O  CIĄGNIKI FORTSCHRITT, IFA kombajny, sprzedaż 

części zamiennych, serwis na miejscu. Bielany Wr., 
ul. Wrocławska 1a, te l 071/311-27-88,0603/08-05-08 
81012281

DMUCHAWA DO ZBOŻA PT 200 prod. jugosłowiańskiej, - 2.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIK, KOMBAJN : silniki, 

po naprawie głównej, na wymianę lub bez. Skup 
siln ików  używanych., tel. 071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81012301

GLEBOGRYZARKA CIĄGNIKOWA, - 1.500 zi. Bdeslawiec, tel. 
075/736-11-14
KABINY do kombajnów • 2500 zł, kabiny do ciągników - 1300 zł. 
Koźmin Wlkp., tei. 062/721-60-93 
KOMBAJN: heder do rzepaku, szer. 3 m, z hydraulicznym napę
dem kosy bocznej, napęd własny. Gliwice, teł. 032/232-91-53 
KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALłS: pas główny, nowy, 5HB 
BD 2650 • 400 zł. Maiuszyń k. Trzebnicy, tel. 071/387-01-20, 
071/312-12-77
KOMBAJN DO KUKURYDZY: kupię przystawkę do zbioru kuku
rydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20, 312-12-77
KOMBAJN ZBOŻOWY: szarpacz słomy z 85 r. • 1.000-2.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0607/36-43-12
KOMBAJN ZBOŻOWY: kupię kabinę używaną. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-12-85
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON opona GoodYear 23.1/18-26 AS, 
• 400 zł. Brochodn, gm. Zagrodno, tel. 076/877-36-83 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON nowa kabina (dowóz). - 3.100 zl. 
Koźmin, teł. 062/721-04-56, 0502/92-66-61 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 040: klepisko, stan dobry, - 200 
zl. Mikołajowice, tel. 076/858-20-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON 40 : różne częśd. Miroslawice, 
tel. 071/346-13-36
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON podbieracz pokosów, • 1.000 zl. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-84-69
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : pompa wtryskowa, do turba lub 
zwykłego, nowa • 500 zi, blok silnika, głowica, sprężarka, pokry
wy, kda zębate, walki do skrzyni biegów, filtr powietrza i wiele 
innych cżęśd. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano 
lub wieczorem

\ CZĘŚCI DO CIĄGNIKOWI 
T-25, MTZ-82, DT-75 

SPYCHAREK T-130 
KOPAREK BIAŁORUŚ I OSTRÓWEK

USZCZELNIENIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ, 
ŁOŻYSKA I PRZEWODY HYDRAULICZNE 

L E S Z N O , u l. K R Ó L O W E J  JA D W IG 1 10 
T E L .  0 6 5 /529 -94 -16  OP990526 I 

S P R Z E D A Ż  W Y S Y Ł K O W A

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 040 : podłoga, klepisko, sita. 
osie wytrząsaków, wal odrzutnika, blachy, półosie, łańcuch po
dajnika pochyłego, kosz sitowy, slimki zbiornika i podajnika oraz 
inne. Wiązów, tel. 0605/91 -42-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056 : kupię kabinę operatora, 
przystawkę z docinaczem do zbioru kukurydzy. Wrodaw, teł. 
071/316-91-49
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1977 r., SW-400 : sita, podsie- 
wacz, wytrząsacze, rozdzielacze, chłodnica, wariator, koła przed
nie i tylne, stan dobry, - 4.900 zł. Popęszyce 65, gm. Nowe Mia
steczko, tel. 068/388-92-22, 0603/83-55-66 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1986 r.: skrzynia biegów z pói- 
osiami, - 1.000 zł. Bojanowo, teł. 065/545-61-57 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1996 r.: rozdrabniacz słomy, stan 
b. dobry, - 3.200 zi. Oleśnica, teł. 071/315-58-88 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050, Z 056, 2001 r. biało-czar
ny: kabiny nowe (10 szt.) - 3.200 zł/szt. Koźmin Wlkp., teł. 
0601/82-22-86
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT: kupię chłodnicę. Trzeb
nica. tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERCATOR oraz inne maszyny 
rolnicze, - 16.000 zł. Świebodzin, tel. 068/476-93-84 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, E-517: nowe kosy. 
Lubin, tei. 076/844-77-98 po godz.20 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 516, E 517: wszystkie 
częśd, nowe kosy. Lubin, tei. 0604/31-96-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 516: silnik, • 2.500 zi. 
Sobótka, tel. 071/346-10-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-527,1995 r. silnik 
Mercedesa, klimatyzacja, stół do rzepaku, - 75.000 zł DEM. Bo
lesławiec, teł. 0607/09-05-77
KOMBAJN ZBOŻOWY REKORD Z 058 : podajniki pochyłe (2 
sztuki), stan dobry • 1.000 zi/szt. Mikdąjowice, tei. 076/858-20-77 
KULTYWATOR: wałek strunowy, szer. 280 cm, - 420 zi. Ziębice, 
tel. 074/819-48-92
KUPIĘ OŚ WENTYLATORA do czyszczałni zboża Pelcus Gigant 
Głogówek, teł. 077/437-18-16
KUPIĘ SZARPACZ SŁOMY do kombajnu Fortschritt 517 lub Cla- 
as. Wąsosz, woj. leszczyńskie, tei. 0608/14-62-64 
ŁADOWACZ ĆYKLOP : kpi. siłowników, nowe. Odce, teL 
075/736-11-70
ŁADOWACZ CYKLOP : widły, nowe, - 200 zi. Świebodzice, tel. 
074/854-64-30
OPRYSKIWACZ 10001, -1.600 zi. Bolesławiec, teł. 075/736-11-14 
OPRYSKIWACZ: belka połowa (do opryskiwacza 10 m) oraz rama 
zawieszana (do opryskiwacza zawieszanego) - 700 zi. Wrodaw, 
tel. 0502/97-90-26
OPRYSKIWACZ : pompa (nowa), • 300 zi. Wrodaw, teł. 
071/357-64-51 wieczorem
OPRYSKIWACZ PILMET, 1985 r., 400 ccm techn. sprawny, szer. 
robocza 10 m, -1.000 zi. Zgorzelec, tel. 075/771-81-92 
ORLIK, - 2.000 zl. Wąsosz, teł. 0608/14-62-64 
PŁUG KONH, 1992 r. 8-skibowy, obracany, hydrauliczne zabez
pieczenia, półzawieszany, • 4.600 zl DEM. Bolesławiec, tel. 
0607/09-05-77
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT, • 3.000 zi. Bukowice, tel. 
062/730-74-13
PRASA DO SŁOMY SIANA I KISZONKI, 2000 r. typ 658, z kom
puterem i owijarką, • 49.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
PRASA DO SŁOMY Z-230,1988 r., - 4.000 zl. Bolesławiec, tei. 
075/736-11-14
ROZRZUTNIK: 2 opony z felgami lub bez, oś z piastami. Świąt
niki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano lub wieczorem 
ROZRZUTNIK: wałek - 250 zł. Wrodaw, teł. 0601/73-20-98 
ROZRZUTNIK OBORNIKA ORKAN II, 1987 r., • 1.600 zi. Bde- 
sławiec, tel. 075/736-11-14
SIEWNIK ZBOŻOWY POLANIN S 052 : skrzynia nieskorodowa- 
na, stan b. dobry, - 300 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21, 
0604/72-56-29
SILNIK SW-400 Leyland, po remonde, do koparki lub kombajnu,
• 4.000 zi. ścinawka Średnia, teł. 074/871-51-99

ARTYKUŁY 
ROUffl-SPOŻYWCZE

BURAKI JADALNE .czerwona kula* • 300 zł/t. Bolesławiec, teł. 
075/736-61-78
CZEREŚNIE cena 3-5 zł/kg. Sobótka, teł. 071/316-24-75 
GRYKA ok. 5 ton. Bdeslawiec, tel. 0602/27-97-51 
JĘCZMIEŃ 2 L - 550 zł /t. Pawfikowice, td. 076/818-67-90 
JĘCZMIEŃ JARY 12L cena - 550 zl/t, z pszenicą 12t, cena • 520 
zł/L Głogów, td. 076/831-56-75
KUKURYDZA paszowa, 251 • 500 zl/t. Łambinowice, woj. opol
skie, teł. 0600/15-45-40
KUKURYDZA 61 - 540 zl/t. Roszyce, tei. 074/867-92-86 
KUKURYDZA (1001) - 580 zł/L Syców, tel. 062/786-98-10 
KUPIĘ JĘCZMEŃ JARY. Wrocław, teł. 071/354-01-55 
KUPIĘ ŻYTO lub inne zboże paszowe. Legnica, td. 076/855-28-21 
MIESZANKA OWIES-JĘCZMIEŃ ok. 4 t - 500 zł/L Kępno. tel. 
062/781-96-60, 0605/37-64-47
MIESZANKA ZBOŻOWA 2t - 450 zl/t. Chocianowiec, tel. 
076/818-51-04
MIÓD PSZCZELI rzepakowy, tegoroczny, -10 zł. Wierzbie, tel. 
077/431-13-26, 0602/40-52-37
MLEKO KOZIE -1.85 zi/l. Boguszów-Gorce, td. 0501/81-66-23 
w g. 8-10,18-21
OTRĘBY* JĘCZMIENNE, - 410 zi II Wrodaw, tel 071/354-25-64 
OWIES czamy, wysokobialkowy, idealny na paszę dla koni i zwie
rząt hodowlanych, 2 tony • 400 zl/t. Galowice, gm. Żórawina, td. 
0601/26-54-37, 071/316-55-46
OWIES ŻÓŁTY 1 t, • 450 zł. Brochodn, gm. Zagrodno, tel. 
076/877-36-83
PSZENICA wysokoglutenowa, 8 t - 57 zł/t. Chojnów, tel. 
076/818-62-42
PSZENICA • 590 zł/t. Legnica, tel. 076/858-22-79 
PSZENICA 12 ton - 580 zł/tona. Rawicz, td. 065/546-95-17 
PSZENICA 301 - 540 zł/L Roszyce, tel. 074/867-92-86 
PSZENICA paszowa, 4 t - 520 zł/t. Roman Dmuchowski, 59-600 
Wiodzice Małe 35, gm. Lwówek Śląski 
PSZENICA JARA, • 580 zł. Świebodzice, tel. 074/854-64-30 
PSZENICA KOBRA * Almari, 25 t • 580 zl/t. Stoszowice, tel. 
074/818-11-39
PSZENICA KONSUMPCYJNA • 620 zł/t. Legnickie Pole, tei. 
076/858-22-49
PSZENICA OZIMA 35 ton, • 580 zł /tonę. Legnica, tel. 
076/856-44-59 wieczorem
PSZENICA OZIMA ROMA 651,480 zl/t. Wielowieś, gm. Śdnawa, 
tel. 076/843-27-04
PSZENICA OZIMA 401 • 600 zl/t. Wrodaw, td. 071/311-40-95, 
0602/789-46-95, 0602/49-54-29 
PSZENICA PASZOWA 61,-560 zł/t. Chojnów, td. 076/818-60-65 
po godz.16
PSZENŻYTO 2 t - 550 zł/t. Strumyk, gm. Góra Śl., tel. 
065/543-67-69
WYSŁODKI BRYKIETY 24t - 550 zl/t. Czerna, gm. Głogów, tel. 
0601/87-29-16
WYSŁODKI SUCHE 40 t • 350 zl/t. Czerna, gm. Głogów, tel. 
0601/87-29-16
ZIEMNIAKI JADALNE Atol, Bekas • 300 zł/t. Bdesławiec, tel. 
075/736-61-78
ZIEMNIAKI JADALNE duże. żółte, cena za 100 kg - 20 zł. Gło,. 
gów, tel. 076/831-64-86
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ZIEMNIAKI JADALNE różne odmiany, różne przeznaczenie (np. 
na frytki, sałatki, chipsy), buraki ćwikłowe, hurt lub detal - 0.30>. 
zł/kg. Szprotawa, tel. 0605/46-94-19 
ŻYTO 51 - 500 zl/t. Prusice, lei. 071/312-59-44

OGRODNICTWO
AGAWA 20-letnia, • 60(5 zł. Wrocław, tel. 0502/95-28-95 
CZARNOZIEM 12 t, z transportem, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0602/23-46*80
DONICZKI o śrenlcach 16,17,18 cm, cena od 0,3 d/szt. Strze
gom, tel. 074/855-19-19
DONICZKI NA CHRYZANTEMY średnica 16, 17 118 cm, cena 
0.32-0.45 zl/szt. Wrocław, tel. 071/354-38-13 
O  FOLIE OGRODNICZE, skrzynki na owoce i warzy

wa, inne. Wrocław, uf. Mydlana 3a, tel. 071/348-77-41 
01027121

FONTANNA OGRODOWA rzeźba z kamienia, bardzo efektowna 
kompozycja trzech figur, wysokość 180 cm, • 2.500 zi. Kamienna 
Góra, teł. 0607/21-85-23
HOJA zdrowa, kwitnąca roślina z kilkunastoma pędami, dł. około
1.5 m, -100 zł. Wrodaw, tel. 071/361-95-53 
HUMUS dobrej jakości, 600 t, ph 6.5 • 4 zł/t. Lubin, tel. 
076/846-88-30 po godz. 18
HUMUS ki. I, do wyrównywania terenu pod trawniki, krzewy, itp., 
13 ton, w cenie od 180 zi. Oborniki Śląskie, teł. 0606/22-38-79 
HUMUS z transportem - od 180 zł/t. Wałbrzych, tel: 074/846-46-42 
HUMUS czamoziem, 22 t V transport, - 400 zl. Wrodaw, tel. 
090/38-70-04, 0501/63-15-89
HUMUS CZARNOZIEM duże Hośd, kl. I - 200 zł/121 z transpor
tem. Wrodaw, tel. 071/367-49-52, 0602/23-46-80 
HUMUS CZARNOZIEM kl. I, duże ilości, 13 ton - 220 zl z trans
portem. Wrodaw, tel. 0606/99-96-57 ,
HUMUS CZARNOZIEM posiadam bardzo duże ilośd najlepsze
go gatunku, nadającego się bardzo dobrze na plantowanie i wy
równywanie terenów po zakończonej budowie i zakładanie traw
ników, cena 10 zł/t. Wrodaw, tel. 071/316-94-32 
JUKA dwupienna, zdrowa, okazała roślina, wys. około 2.40 m, 
obwód około 3 m, • 250 zł. Wrodaw, tel. 071/361-93-53
O  KAMIEŃ DEKORACYJNY ogrodowy: płaski kamień 

na ścieżki, otoczaki, piaskowce, barwne głazy, do
lomity, żwiry, grysy wapienne, granity itp. Detal, 
hurt, z  dostawą do klientów. Punkt sprzedaży czyn
ny od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, w so
boty 8*14. Wrocław, ul. Przedmiejska 1, tel. 
0602/46-88-23 01029201

KAMIENIE DEKORACYJNE otoczaki, głazy, duży wybór -180 
zł/t. Kiełczów, tel. 071/398-84-55 
KAMIENIE DEKORACYJNE 30 szt. • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/793-52-51
KASZTAN wys. 1.5 m - 55 zł/szt. Upiny, tel. 0601/58-51-25 
KOMINEK OGRODOWY z rusztem, wys. 210 cm, szer. 90-180 
cm, wzór pałacowo - dworski, może służyć do wędzenia i grillo- 
wania, • 350 zl. Wrodaw, tel. 0600/52-12-48 
KONSTRUKCJA SZKLARNI ocynkowana, nowa, prod. holender
skiej, - 6.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-42-86 
O  KORA SOSNOWA mielona, w workach po 60 litrów 

• 4.5 zł/worek., tel. 071/311-73-13, 0601/84-67-30, 
0606/41-04-03 02025981 

KORA SOSNOWA 10001, • 50 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96 
KORA SOSNOWA ogrodowa, drobno zmielona, cena 6 zł/120 
litrów. Lubin, tel. 076/844-91-25,0606/93-92-53 
KRZEWY NA ŻYWOPŁOT liguster - 50 gr/szt. Wrodaw, tel. 
071/359-01-48

ką gamę kamienia ogrodowego, ceny od 100 zł/t 
tel. 074/815-68-00.0604/29-78-45 03002941

WÓZEK drabjnlasty, mały, na.drewnianych łtołach, idealny jako v 
ozdoba do ogrodu, • 300 zl. Cleszyce, teł. 071/311 *83-86 
ZIEMIA OGRODNICZA 101 -150 zł, z załadunkiem. Rz&sźotary, 
woj. legnickie, tel. 0600/65-90-41 • • . ;
ZIEMIA OGRODNICZA czamoziem, 13 t - 200 zl (w tym trans
port). Wrodaw, tel. 071/310-72-17, 0602/87-11-91

ZWIERZĘTA 
HODOWLANE

BYK 8-tygodniowy, czamo-bialy, - 500 zl. Toszowice 40, gm. Rud
na, tei, 076/84343-80
BYK mięsny • 5 szt., koń ogier, jesny kasztan, silnej budowy, -
9.000 zł. Walbizych, tel. 074/849-22-97.
BYKI mięsne - 5 szt. ♦ koń ogier, jasny kasztan, • 9.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/849-22-97
GOŁĘBIE OZDOBNE RYSIE ŁUSKOWATE popularne, czerwo
ne, popielate, żółte - 30 zł/parę. Przemków, tel. 076/831-94-10 
INKUBATOR JAJ STRUSICH na 16 szt, - 2.600 zł. Nysa. tel. 
077/431-01-34
KLACZ, 1999 r., wielkopolska, pod siodło i do zaprzęgu, - 3.500
zl. Ocice, gm. Bdeslawiec, tel. 075/736-10-40
KLACZ WIELKOPOLSKA gniada, chodzi w zaprzęgu, irebna, -
6.000 zł. Bolesławiec, tel. 0607/54-81-67 po godz. 17 
KLĄCZ RASY ŚLĄSKIEJ 7-letnia, zażrebiona, - 4.500 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-7046
KUCZ RASY WIELKOPOLSKIEJ gniada, 13 lat, 81 pkt., z Ra
cotu, wysoka, - 4.500 zł lub zamienię na mniejszego konia np. 
Fiording. Bagno, tel. 071/310-64-18 
K U C Z  RASY WIELKOPOLSKIEJ srokata, bialo-gniada,
4.5-roczna, księga główna, wysokożrebna, do zaprzęgu i pod sio
dło, lubi dzied, - 5.800 zł lub zamienię na klacz zimnokrwistą, lub 
młode klacze. Nowa Sól, tel. 068/388-§2-27 
KUCZĘ 2 szt., 3-letnie ♦ źrebak roczny, - 2.700 zl. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/640-19-06
KOGUT liliputy, dorosłe, - 20 zl. Łozina, gm. Długołęka, tel. 
071/315-90-73
KONIE para zaprzęgowa, identyczne, wałachy 4 lata, • 3.000 zl. 
Gołaszyn, woj. leszczyńskie, tel. 0606/61-23-82 
KONIE klacz, srokata, 3-letnia, chodzi w zaprzęgu i siodle, za
żrebiona - 4.000 zł, ogier, srokaty, Tarant, 4-letni, chodzi w za
przęgu i siodle - 4.000 zl, ogier kuc, wys. 104 cm, srokaty, 4-letni, 
zaprzęgany - 2.000 zl lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 
074/87243-81, 074/873-02-89
KOŃ walach, 4-letni, ładnie umaszczony (karogniady, 4 białe 
.skarpetki', łysina), chodzi w zaprzęgu i pod siodłem, przygoto
wany do skoków (doskonale się zapowiada), spokojny, bez kon
tuzji, nie narowisty, - 7.000 zł. Opole, tel 077/453-79-51, 
0601/48-01-23
KOŃ pełnej kiwi angielskiej, 2-letni, 164 cm wzrostu, do sportu 
wyczynowego, - 7.500 zł lub zamienię na dągnik roi., lub przy
czepę do przew. koni. Wrodaw, tel. 0608/86-57-55 
KORYTA KAMIONKOWE nowe, 100x30 cm, 10 szt. • 16 zł/szt 
Przecławice, tel. 071/311-48-37 po godz. 16 
KOZA dojna, młoda, -150 zł. Legnica, tel. 076/722-68-68 
KOZY młode - 50 zł/szt. Mieroszów, tel. 074/880-12-02 
KOZY bezrogie, białe, bardzo mleczne, -130 zł. Adam Piaskow
ski, Wilkowa Wlk. 3, gm. Prusice 
KROWA 2 szt., jedna cielna, druga z cielakiem, - 3.200 zl. Walim, 
tel. 074/845-74-16
KROWA, zadelona, po 2 wycieleniu, spokojna, • 1.800 zł. Warta 
Bolesławiecka, tel 076/818-95-85, 0606/16-02-75..

N o w y  o g ó l n o p o l s k i  
m i e s i ę c z n i k  

o g ł o s z e n i o w y

z w i e r z ę t a  d o m o w e  i  h o d o w l a n o patrz str. 2

KRZEWY OZDOBNE W DONICZKACH : tuja zachodnia 90 cm - 
9 zł/szt., cyprysy, 60-70 cm • 10 zł/szt., laurowiśnia -10 zł/szt, 
bukszpan 30 cm - 4 zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-87-31 
KUPIĘ FILTR WODNY do basenu. Wrodaw. tel. 071/785-76-94, 
JJ602/81-52-87
MEBLE OGRODOWE z drewna: stół -140 zl, fotel - 55 zł/szt., 
donica - 40 zi/szt. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU TANAKA THT 250 spalinowe, po re
monde, nowe noże tnące, - 600 zl. Legnica, tel. 076/722-24-66 
OCZKO WODNE niebieskie, plastikowe, koloni niebieskiego, w 
ksztalde nerki, - 200 zł. Legnica, tel. 076/722-75-35 
PALMA wys. 2.5 m, • 300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-93-76 
PALMA zdrowa, wys. 3.5 m, - 450 zł. Pieszyce, tel. 074/836-53-26 
PALMA kencja, bardzo duża, 42 Uśde - 400 zl, phoenix, 2 sztuki 
- 200 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-17-73 
PIEC MIAŁOWY TORUŃ 80 z ruchomym rusztem, do ogrzewa
nia szklarni, kurników i obiektów przemysłowych, - 15.000 zl. 
Wrodaw. tel. 071/368-7843
PIEC MIAŁOWY pow. grzewcza 80 m2. ruchome ruszty, prod: 
polskiej, - 10.000 zł. Małuszów, tel. 071/311-84-73 
PIEC MIAŁOWY RUMIA 60 z ruchomym rusztem, ♦ odpylacze, •
10.000 zl., tel. 071/316-85-96
POMPA ręczna, ssąco-tłocząca, do ogródka, -150 zł. Wrodaw, 
tel. 071/368-77-75, 071/79345-12 
POMPA OGRODOWA ręczna membranowa i abisynka • 150 zl/szt. 
Wrodaw. tel. 071/363-20-34
PRZYJMĘ HUMUS . ziemię, 5000 m3. Kąty Wrodawskie, tel. 
0606/50-99-68

. PRZYJMĘ ZIEMIĘ HUMUS do Kamieńca Wrocławskiego. Wro
cław. tel. 071/328-21-77, 0502/26-90-18 
RDEST AUBERYA pnącze długo i obficie kwitnące, przyrost roczny 
ok. 6 m. Zielona Góra, tel. 0605/91-86-70 
ROŚLINY zasuszone, do kompozycji kwiatowych, od 6-10 d/kg. 
Lani szew, gm. Warta, tel. 043/829-44-76 
ROŚUNY OZDOBNE duży wybór, 100 odmian, tanie krzewy na 
żywopłoty, w pojemniku, tuje, cyprysy, wys. od 40 cm, cena od 6 
zl. Rogoźnica, tel. 074/855-91-56,0603/6040-15 
ROZDRABNIARKA DO GAŁĘZI silnik spalinowy Tecumsech, 
nowa, cena sklepowa - 2.800 zł, sprzedam - 2.000 zl. Świebodzi
ce, tel. 074/854-31-75
SADZONKI PIERWIOSNKÓW 30 szt., żółte, efektownie kwitną
ce na wiosnę, nie przemarzające • 1 zł/szt. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
SZKLARNIA do rozbiórki, dl. 50.m, szer. 12 m, ogrzewanie fawi- 
rowe, • 10.000 zl. Wrodaw, tel. 071/368-78.43 
SZKLARNIE 2 szt., 1200 m2, grunt budowlano-rolny, 1,5 ha, przy 
trasie Ząbkowice Śląskie - Srebrna Góra - 58.000 zl. Stoszowice, 
tel. 074/818-11-39
TRAWA W ROLKACH. Kostomłoty, tel. 071/346-15-35 
TUNEL FOLIOWY szklane szczyty, - 1.200 zl. Wrodaw, tel. 
355-31-12,0605/07-77-88
TUNEL FOLIOWY 7m x 30m, 2 siatki zabezpieczające folię, • 
700 zł. Zielona Góra, tel. 068/351-11-37 lub Niemcy, 
0049/76-65-94-28-52
TUNELE FOLIOWE 2 szt., 7x30 m, masywne, szczyty szklane, 
uchylne okna, • 2.200 zl /szt.. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-22-81
O  URZĄDZANIE \ PROJEKTOWANIE OGRODÓW, te- 

renów zielonych, oczka wodne, rzeczki, kaskady, 
wodospady, ścieżki, skalniaki, posiadamy szero-

ULE WIELKOPOLSKIE z pszczołami, miodem (17 szt.). - 20.0 zi 
-/szt Legnica, teł. 076/862-89-33 ’ •" \

ZWIERZĘTA  
DOMOWE

AKWARIA 801,701, z rybami (mieczyki, skalary, guraml, glonoja- 
dy), duża ilość roślin, razem lub osobno, osprzęt, -180 zł. Siech
nice k. Wrocławia, tel. 071/311-51-81 
AKWARIUM 250 I, wym. 124x52x36 cm, filtr Aqua Clear 300, 
zewnętrzny, grzałka 300 W z termostatem, tapeta z tłem roślin
nym, ładnie obudowane w drewnie, światło, + szafka drewaniana 
o wym. 140x66x45 cm, 3-drzwiowa, • 700 zi., tel. 0501/08-09-50 
AKWARIUM poj. 1801, 90 x 50 x 40, + 401, stojak, oświetlenie, 
cały osprzęt, rośliny, ryby, - 320 zł. Lubin, tel. 076/846-50-18 po 
godz.20, 0604/93-63-21
AKWARIUM pojemność 751, wyposażenie, rośliny i ryby, • 250 
zl. Wałbrzych, teł. 0604/848-21-74 
AKWARIUM 1001, szewka, przykrycie z 2 rodzajami oświetlenie, 
grzałka, termoregulator, żwir, roślinki, 2 filtry, ryby, - 350 zł. Wal- 

. brzych, tel. 074/842-69-64 po godz. 17 Łukasz 
AKWARIUM 151, żwir, grzałka • 16 zl, 251, ramowe, żwir, grzałka, 
roślinka, ryby - 30 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-69-64 po godz. 17 
LOkasz
AKWARIUM poj. 110 I i 78 I, klejone, w drewnianej obudowie, 
wym. 79 cm x 40 cm x 102 cm, ♦ daszek dwuspadowy, ź wyposa
żeniem, rośliny, ryby, - 450 zł. Wrodaw, tel. 355-28-53 po godz.19 
AKWARIUM 200 litrów, klejone, bez ramy, - 120 zi. Wrodaw, tel. 
0608/86-56-19
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER pies reproduktor 2.5 
roczny, mocna budowa, pręgowany, kopiowane uszy, z tempera- 

, mentem, - 260 zi. Bojanowo, tel. 065/545-66-98, 0603/0349-89 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER reproduktor, syn ame
rykańskiego zwydęzcy świata i Europy Sindelar .S" Freda, czer
wony, duża głowa, b. dobry grzbiet i temperament, zapraszamy 
do krycia, możliwe kupno psa za równowartość dwóch dobrych 
szczeniąt oraz szczenięta po złotych medalistach, w rodowodzie 
amerykański zwydęzca świata i Europy, interczempion i czem-

NAJSTARSZY W POLSCE 
ZAKŁAD TRESURY PSÓW

KROWA czamo-bfała, zadelona, 4 cielaki, - 1.700 zł. Henryk 
Cygan, 57-120 Wiązów, ul. Biskupicka 6, po godz. 16 
KROWA mleczna, • 1.900 zł. Wrodaw, tel. 071/390-91-26 
KROWA zadelona, czerwono-biała, • 1.800 zL Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/640-19-06
KRÓLIKI rasy olbrzym belgijski, zdrowe, szczepione • 20 zł/kg. 
Trzdnica, tel. 062/781-51-71
KRÓLIKI OLBRZYM BELGIJSKI z fermy królików rasoWych - 20 
zł/kg. Szczedrzykowice, gm. Prochowice, tel. 0502/56-75̂ 33 
KUC RASY SZETLANDZKIEJ z rodowodem, ogier, kolor biało- 
brązowy, jednoroczny, ? 2.200 zl. Mleczno, gm. Rudna, tel. 
076/84340-37
KUCYK klacz, srokata, b. spokojna, 1.2 m w kłębie, • 3.000 zi. 
Legnica, tel. 076/722-68-68
KUCYK SZETLANDZKI 4-letni/ ogier gniady podpalany, wzrost 
96 cm, ujeżdżony, spokojny, oznakowany, zadbany, - 2.000 zl. 
Mikołajów, tel. 074/818-01 -73
KUPIĘ CIELĘTA byczki, od 90-150 kg. Głogów, tel. 076/831-06-54 
po godz.20
KUPIĘ KONIA lub kuca, pod siodło albo do zaprzęgu, do 2.500 
zi. Legnica, tel. 0601/99-31-09
KUPIĘ KROWĘ MLECZNĄ i 100 szt. warchlaków, płacę gotów
ką. Wrodaw, tel. 071/390-88-35 ,
KUPIĘ KUCYKA FELIŃSKIEGO fiording pony, 120-130 cm, po
wyżej 2 lat, pod siodło, do 1800 zł oraz bryczki, rzędy i siodła. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-70-59
KUPIĘ KURKI liliputki, w cenie do 10 zl, mogą być kurczaki paro- 

. tygodniowe. Zawonia, tel. 071/312-90-73 
KUPIĘ TUCZNIKI 6 prosiąt z okolic Wałbrzycha. Boguszów-Gorce, 
tel. 0602/84-07-79 * •
KURY nioski, powyżej 1 roku • 5 zł/szt. Biedrzychowa, tel. 
076/847-99-17, 0608/5243-06
O  KWOKI ELEKTRYCZNE do wylęgu kurcząt, Indy

ków, strusi • 400 zł/szt, poidełka plastikowe - 25 
zł/szt., tef. 062/785-65-75 81011971 

LOSZKI prośne - 6 zł/kg. Stoszowice, tel. 074/818-11-33. 
MIODARKA nierdzewna, 4 ramki, - 700 zł. Pęgów, teł. 
071/310-72-94
OGIER 3-letnł, - 4.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tei. 074/640-19-06 
OGIER WIELKOPOLSKI kasztan, roczny, białe skarpety i grzy
wa, spokojny, - 3.000 zi. Bolesławiec, teł. 0607/54-81-67 po godz. 
17
PENSJONAT D U  KONI pastwiska o pow. 24 ha, tereny leśne, 
wspaniałe warunki - 400 zl/mies. Wrodaw, tel 0608/86-57-55 
POIDU D U  BYDU nowe, tworzywo sztuczne, czarne - 20 zl/szt. 
Szczedrzykowice, gm. Prochowice, tei. 0502/56-75-33 
PROSIĘTA • 8 zł/kg. Stoszowice, tel. 074/818-11-33 
PRZYJMĘ KONIE DO PENSJONATU doskonałe waruhkl, wybie
gi, boksy, tereny leśne • 350 zł/m-c. Dziuplina, gm. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/31846-01 po godz. 20 
SIEĆ RYBACKA oryg., ok. 40 m, oczka 5 x 5 Cm, obciążniki + 
pływaki, prawie nieużywana, 3 szt. -150 zi/szt Trzebnica, tel. 
071/387-06-56, 071/312-63-58, 0606/14-33-76 
STRUŚ AFRYKAŃSKI pisklęte - 600 zł/szt., 1-miesięczne - 800 
z l Legnica, tel. 076/855-08-97
ŚWINKI WIETNAMSKIE rasowe • 120 zl/szt. Mieroszów, tel. 
074/880-12-02
ULE WARSZAWSKIE poszerzane, 10 szt. - 200 zi/szt. Wrodaw, 
tel. 071/350-92-12 wieczorem

Tadeusz Trzciński 
Wrocław 
tel. 0-608 299 361 

OP001710 071/315-70-18
O F E R U J E  S Z K O L E N I E  P S Ó W :
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Zakład oferuje szczenięta owczarków 
niem ieckich długowłosych 

z rodowodem, własnej hodowli.

pion USA, mocnej budowy, duży temperament czarne z białymi 
znaczeniami, ceny 800-1.000 zl. Chojnów, tel. 076/818-19-26 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER wystawowe, po czem- 
pionach, • 2.000 zl. Świdnica, tel. 074/640-23-64 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 4-letni pies, mocnej 
budowy, z rodowodem, pozna partnerkę, celem reprodukcji. Wro
cław, tei. 0501/81-36-18
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER czarny, biaiy krawat 
reproduktor. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER hodowla Tobasco, 
szczeniaki, doskonale pochodzenie, doskonała psychika, wysta
wowe, • 1.500 zł. Wrodaw, tel. 071/336-90-38,0602/1148-20 
BASSET szczenięte, po czempionach, o-Dyzma Orłen Unita, 
m-Arisa z kojca Jaiycha, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-55-29 
BERNARDYN szczenięta rodowodowe, - 1.500 zl. Sieradz, tel. 
043/822-38-37, 0608/42-6545
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta po rodzicach rodowo
dowych, mocnej budowy, odrobaczone, rodzice do wglądu, cena 
400-600 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 0606/92-75-53 
BOKSER złote z białymi dodatkami, mocna budowa, odrobaczo
ne, zaszczepione, - 400 zl. Wrodaw, tel. 0608/16-37-64 
BOUYIER DES FUNDRES piękne szczenięta, po czempionach, 
pręgowane; mocnej budowy, doskonale dla całej rodziny, obron- 
no-stróżujące, doskonale jako psy policyjne i jako przewodnicy 
niewidomych, wszechstronne, odbiór vy połowie sierpnia, -1.400 
zł. .Opde. tel. 077/453-79-51, 0601/48-01-23 
BUDA D U  PSA nowa, • 400 zl. Lubin, tei. 0602/74-07-02 
BUDA D U  PSA z desek, odeplana, duża, - 300 zl. Zawonia, 
woj. wrodawskie, tel. 071/312-90-73 
BULL TERRIER szczenięta z elitarnym pochodzeniem, możliwość 
odchowania, • 1.200 zi. Jurcz, gm. Ścinawa, tel. 0608/82-00-75 
BULL TERRIER 10 m-cy, odrobaczony, zaszczepiony, - 450 zł 
(możliwe raty). Wrodaw, tel. 071/781-63-74 
BULL TERRIER po rodzicach rodowodowych, - 600 zl. Ziębice, 
tel. 074/819-30-13
CHART AFGAŃSKi piękne szczenięta, różne kolory, cena 
700-1500 zł. Lubin, tel. 076/844-37-72, 0605/82-77-56 
CHOW-CHOW rude, szczenięta, z rodowodem, po championach 
polskich, wystawowe, doskonałe dla dzied i do mieszkań, nie 
hałasujące, mocny kościec, cena - 1.399 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-25, 0502/8448-47
CHOW-CHOW szczenięta, 2 rude suczki, zaszczepione, książecz
ka zdrowia, - 800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-12-76 
COCKER SPANIEL szczenięta 8-tygodniówe, - 250 zl. Chojnów, 
teL 076/818-67-54
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zl. Wałbrzych, teł. 
074/848-55-29
COCKER SPANIEL szczenięta z wieloletniej hodowli, b. długie 
uszy, rodzice do wglądu, posiadam sprawdzonego reproduktora, 
zapewniam pomoc przy sprzedaży szczeniąt cena 280-330 zł.' 
Wałbrzych, tel. 074/848-55-29
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zl. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
COCKER SPANIEL czemo-srebme, czekoladowo-biale, pieski i 
suczki, odrobaczone, zaszczepione, - 350 zl. Wrocław, teł.: 
0608/16-37-64
COCKER SPANIEL szczenięta, zaszczepione, • 400 zł. Zlotniki,- 
gm. Krotoszyce, tel. 0601/61-02-28, 0601/67-77-07 
COCKER SPANIEL szczenięta, kolor rude i czarne, ódbrobaczo- 
ne, rodzice do wglądu - 300 zł (rude), 260 zł (czame). Złotoryja, 
tel. 076/877-54-81
DALMATYŃCZYK 9-miesięczny, rodowodowy, - 600 zł. Wrodaw, 
teL 0601/0746-27
DOBERMAN suka 15-miesięczna, czarna podpalana, uszy nie- 
kopiowane, - 200 zł. Głęboka, gm. Ziębice, tel. 074/81949-14 
DOBERMAN 8-tygodniowe szczenięta, pieski -180 zi/szt. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-35-35, 0607/82-95-83 
DOBERMAN 10-mlesięczny, podcięte uszy, łagodny, • 350 zł/ 
Wałbrzych, tel. 0604/53-01-46
DOBERMAN szczeniaki 8-tygodniowe, czame podpalane, -150 
zł. Wrodaw, tel. 354-1249
DOG DE BORDEAUX mocna budowa, demnorudy, elitarne po
chodzenie, po wielokrotnych zwydęzcach wystaw, z rodowodem 
• 1.200 zł, bez rodowodu • 800 zl. Wrodaw, tel. 0608/6640-44, 
0602/12-66-69
DOG DE BORDEAUX szczenięta rodowodowe, po czempionach,
3 w miode, odbiór po 20 czerwca, - 1:500 zl. Wrocław, teł. 
071/36446-97

.©. FOKSTERIER pieski, 9-tygodnioweLodrobaczone, 
szczepione, trójkolorowe, • 320 zł. Piotrowice, tel. 
076/870-88r63 84017041

FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY trzykolorowe, szczenięta, 
8-tygodniowe, - 250 zl. Legnica, tel. 076/856-33-10 
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY szczenięta 8-tygodniowe, tri- 
color, • 220 zl. Zagrodno, tel. 076/877-39-13 
JAMNIK szczenięta, suczki, • 200 zl /szt.. Sobótka, tel. 
071/316-25-15, 0606/24-91-94
JAMNIK DŁUGOWŁOSY szczenięta, 8-tygodniowe, - 200 zł /szt. 
Tułowice, woj. opolskie, tel. 0604/68-62-79 '
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 9-tygodniowe, - 250 zl. Tułowice, tel.

. 077/460-09-00
JAMNIK DŁUGOWŁOSY psy i suczki, • 350 zl. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
JAMNIK MINIATUROWY. -180 zi. Włodawek, tel. 0608/38-19-18 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY miniaturowy, po czempionie, za
szczepiony, rodowodowy, -1.000 zł. Biedaszków, gm. Trzebnica, 
tel. 071/312-87-84
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, - 300 zł. Wrodaw, tei. 
0605/38-04-78
KUTKA D U  CHOMIKA nowa, • 25 zl. Wołów, tel. 071/38949-54, 
0604/60-65-98
KOCIĘTA PERSKIE egzotyczne, szczepione, zabezpieczone, 
odbiór pod koniec czerwca i na początku lipca, możl. realizacji 
zamówienia w późniejszym terminie. Wrodaw, tel. 071/787-2848, 
0501/25-15-74 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w interne
cie pod numerem - A00534 www.autogielda.com.pl)
KOT krzyżówka kotki norweskiej z persem, 6-tygodniowe - 220 
zl/szt Oława, tel, 071/31348-19 
KOT PERSKI po rodzicach rodowodowych, różne kolory - 250 zł. 
Brzeg. tel. 0608/35-17-64
KOT PERSKI kocięta 7-tygodniowe - od 230 do 250 zł. Lubań,
tel. 075/646-32-21, 0604/51-52-70
KOT PERSKI, 11-miesięczny, wystawowy, z licencją, doskonały
na wystawy i jako pupil domowy, • 600 zi. Wrodaw, tei. 78544-22
KOT SYJAMSKI kodęta 6-tygodniowe - 200 zl/szt. Kamieniec
Ząbkowicki, tel. 074/817-80-69
KOT SYJAMSKI kodęta -150 zł. Prudnik, tel. 077/436-62-37
KOT SYJAMSKI kotka czeka na kocurka. Wrocław, tel.
071/78940-22 '
KOTKA MAINE COON niebieskobiała, - 1.500 zł., tel. 
071/782-9740 po godz.17
KOTY KHMERSKIE 9-tygodniowe, rzadka rasa, z niebieskimi 
oczami, - 350 zł. Wrocław, teł. 78346-58 
KOTY NORWESKIE LEŚNE kodaki, dziko umaszczone, z rodo
wodami, dobrze ułożone, po utytułowanych rodzicach. Wrodaw, 
tel. 0604/28-9943
KOTY PERSKIE rodowodowe, Z dobrym pochodzeniem, • 500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/354-57-38
KOTY SYJAMSKIE • 300 zl/szt Groblice, gm. Św.Katarzyna, tel. 
071/311-39-05
KOTY SYJAMSKIE bez rodowodu, - 200 zl. Wrocław, tel. 
071/34945-20
KOTY PERSKIE SZYNSZYLOWE, - 300 zl. Wrocław, tel. 
071/341-20-63
KRÓLIK MINIATUROWY z klatką. - 35 zl. Oława, tel. 
071/313-28-94
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdrowe 
• 15 d/kg lub za zboże. Malujowice, tel. 077/412-32-34 do 15, 
411-75-02 po 18
KUPIĘ AKWARIUM o poj. powyżej 200I, może być z osprzętem i . 
rybami. Świetoszów, tel. 0502/59-15-84 
KUPIĘ BERNARDYNA zaszczepionego szczeniaka, z książecz
ką zdrowia. Osdin, tel. 071/310-60-80 
KUPIĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO psa, w wieku do roku. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-27-76 
KUPIĘ PSY różne rasy. Wrodaw, teł. 0604/92-37-03 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrodaw, tel. 
0604/92-37-03
KUPIĘ ŻÓŁWIA LĄDOWEGO. Włodaw, lei. 071/336*20-54 
UBRADOR szczenięta, rodowodowe, zaszczepione • 1.000 
zł/szt. Brzeg, tel, 077/416-68-21
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta, 6 szt., łagodne usposobie
nie. - 800 zł.., tel. 074/819-32-59 
UBRADOR-RETRIEVER szczenięta biszkoptowe, po kanadyj
skim reproduktorze, • 1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-30-84 
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta, 7 sztuk • 800 zł. Ziębice, 
tel. 074/819-32-59
MALTAŃCZYK szczenięta, - 400 zi. Wrodaw, tel. 0603/50-24-52 
MASTINO NAPOLETANO - szczenięta, po czempionach, • 1.500 
zł. Gruszów, tel. 074/858-53-62 .
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MASTINO N APOLETANO pies, 8-miesięczny, maść błękitna, uło-;- 
żony, mocnej budowy, łagodny dła dzied, po rodowodowych ro-j, 
dzicach, z domowej hodowli, wszystkie szczepienia, - 1.000 zł.  ̂
Wałbrzych, tel. 0600/6441-14 
MOPS szczenięta, - 400 zł. Wrodaw, tel. 0603/50-24-52 
NOWOFUNDLAND Beagłe, Goldeń Retrievier, szczenięta szcze
pione i odrobaczone, możliwość bezpłatnego dowozu • ód 900 
zł. Wrodaw, tei. 0501/50-92-59 
ODDAM KOTY w dobre ręce. Wrocław, tel. 071/348-21-54 
ODDAM OWCZARKA KAUKASKIEGO 2.5-rocznego, w dobre 
ręce.. Wrodaw! tel. 071/363̂ 20-70 wieczorem* O60?/22r63-98 
ODDAM OWCZARKA NIEMIECKIEGO czamy, podpalany mie
szaniec; 1,5 roczny po tresurze, wszytkle szczepienia, książecz
ka (oddam w dobre ręce). Serby k. Głogowa, teł. 076/833-11-33 
ODDAM SZCZENIĘTA 16-tygodniowe, kundelki. tel. 
0502/30-8545 >
OWCZAREK BELGIJSKI z Września, suczki rodowodowe, po 
czempionie, wychowane w domu, cena 600 • 1.000 zl. Czapiice, 
gm. Wińsko, tel. 071/389-05-21
OWCZAREK KAUKASKI szczeniak po rodowodowych rodzicach 
(czempionach), umaszczenie wUczaste, mocna budowa, zaszcze
piony, odrobaczony, - 400 zł oraz 2-letni piesek tej samej rasy, 
wilczaste umaszczenie, ułożony, łagodny, wspaniały stróż, - 350 
zł. Bielawa, tel. 074/833-18-16
OWCZAREK KAUKASKI suczka, z rodowodem, dorastająca, po 
championach polskich, duża, z-dobrym charakterem, wHczasta, 
cena -1.199 zl. Bdeslawiec. teł. 075/734-73-25.0502/844847 
OWCZAREK KAUKASKI suczkę 8-miesięczna. czujna, b. dobra 
do pilnowania, książeczka zdrowia, wszystkie szczepienia, - 450 
zl. Leszno, tel. 065/575-15-28 wieczorem 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta, odbrobaczone, książecz
ka zdrowia • 300 zl. Wrodaw, tel. 07.1/31.6-83.-20 .
OWCZAREK NIEMIECKI 2 suki, 7 miesięcy i 21.5 roku, bardzo

ładnie ułożone, 2 psy dorosje, 1 i 2 lata, bardzo duże, do stróżo
wania, ceny od 400 do 1.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/784-13-17 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, z rodowodem, • 1.200 zi. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 7-tygodniówe, długowłose, 
podpalane, po rodowodowych rodzicach, zaszczepione, odroba
czone, grubej kośd, rodzice do obejrzenia, cena 500-600 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-20-50 
OWCZAREK NIEMIECKI pies, długowłosy, z rodowodem, 3-mie- 
sięczny, mocnej budowy, piękne umaszczenie, zadbany, idealny 
do obrony i stróżowania, - 1.700 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/761-70-61
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, matka z hodowli ze służby 
więziennej, krótkowłose, 4 szt. - od 200-300 zł. Jędrzejów, gm. 
Grodków, lei. 0608/52-18-14
OWCZAREK NIEMIECKI szczeniak rodowodowy, pies, ojciec 

• Karły Arminius, matka Nira Wannesee, • 2.000 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 0604/47-10-69
OWCZAREK NIEMIECKI 8-miesięczny, czamy, podpalany, włos 
średnio długi, grubej kośd, książeczka zdrowia, • 600 zł. Kroto
szyce k.Legnicy, tel. 076/887-82-91 .
OWCZAREK NIEMIECKI • szczenięta 10-tygodniowe, mocnej 
budowy, - 300 zł. Legnica, teł. 076/854-97-86 
OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowy, po czempionie, pies 9-mie
sięczny - 1.600 zł, suka 14-miesięczna, wyszkolona - 1.200 zł. 
Leszno, tei. 065/520-29-97
OWCZAREK NIEMIECKI czamy podpalany, suczki 8-tygodnio
we, cena 180-200 zi. Małuszów, gm. Mędnka, tel. 076/873-86-38 
OWCZAREK NIEMIECKI 4-łetni, suka, po badaniach i szczepie
niach, dobrze ułożona. Mirków, tel. 071/315-11-28 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 6-tygodniowe, czame, pod
palane, - 250 zl. Paradów, gm. Milicz, tel. 071/384-58-25, 
0607/24-02-94
OWCZAREK NIEMIECKI 2,5-miesięczne i suka 15-miesięczna, 
odbrobaczone, zaszczepione • od 250 do 350 zl. Piotrowice, gm. 
Jawor, tel. 076/870-88-63, 0601/55-71-82 
OWCZAREK NIEMIECKI suka 12-mlesięczna, rodowodowa, czar
na, podpalana, • 700 zł. Sobótka, tel. 071/316-20-22 
OWCZAREK NIEMIECKI podpalane, szczenięta, suczki, - 200 
zł. Sobótka, tei. 071/316-25-15, 0606/24-91-94 
OWCZAREK NIEMIECK111 mies., duża agresja, dobra psychi
ka, ułożony po wstępnej tresurze, nauczony do małego dziecka - 
900 zł. Stary Gostyń 14, tel. 065/572-54-15 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, • 130 zł. Świdnica, tel. 
074/852-18-95
OWCZAREK NIEMIECKI jednolide czame, podpalane, po do
skonałych rodzicach, z hodowli domowej, bez rodowodu, - 300 
zl. Wałbrzych, tel. 074/664-20-03 
OWCZAREK NIEMIECKI - szczenięta rodowodowe, czame, pod
palane, doskonale pochodzenie, szczepione, odrobaczone, za
dbane, od 800 zl do 1.000 zł. Wrodaw, teł. 0607/30-78-17- 
OWCZAREK NIEMIECKI 5-miesięczny szczeniak, czamy pod
palany, zaszczepiony, • 350 zł. Wrodaw, tel. 071/795-15-66 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, po rodowodowych rodzi
cach, zaszczepione, książeczki zdrowia, - 500 zł. Wrodaw, teł. 
071/316-9744
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose, z rodowodem, 
po doskonałych rodzicach, - 1.500 zł. Wrodaw, tel. 315-70-18, 
0608/29-93-61
OWCZAREK NIEMIECKI suczka 4.5-miesięczna, piękna, długo
włosa, o doskonałej budowie i psychice, mocnej kośd, z rodowo
dem FĆI, po czempionach, z profesjonalnej hodowli, - 1.200 zl. 
Wrodaw, tel. 0503/37-02-17
OWCZAREK NIEMIECKI suczka rodowodowa, półroczna, po 
czempionie Europy, czarna podpalana, zaszczepiona, • 1.000 zl. 
Wrodaw, tel. 349-30-96
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, suka 7-miesięczna, czar
na podpalana, ładnie kątowana, po czempionach - 2.100 zł, suka
3-miesięczna, ładnie kątowana, po czempionach • 1.600 zl. Wro
daw. tel. 327-99-92, 0607/62-50-63 
OWCZAREK NIEMIECKI gładkowlose, mocna budowa, czame 
podpalane, psy ł suczki, po rodowodowych rodzicach, odroba
czone, zaszczepione, • 550 zł. Wrodaw, teł. 0608/16-37-64 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, mocna budowa, ćzame 
podpalane, psy I suczki, po rodowodowych rodzicach, odroba
czone, zaszczepione, * 650 zł. Wrodaw, tel. 0608/16-37-64 
OWCZAREK NIEMIECKI bez rodowodu, • 450 zł. Wrodaw. tel. 
0608/16-37-64
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem, - 1.200 zł. Wrodąw, tel. 
0608/16-37-64
OWCZAREK NIEMIECKI 6-miesięczna suka, wilczasta - 200 zł4  
Ziębice, tel. 074/819-30-13
OWCZAREK NIEMIECKI 6-letni, pies, rodowodowy, wystawiany, 
ocena doskonała, czamy, podpalany, duży i b. silny, najlepiej do 
pilnowania dużego ogrodu, -1.200 zł. Żórawina, tel. 071/316-54-69 
OWCZAREK PODHALAŃSKI szczenięta 12-tygodniowe, - 250 
zł lub zamienię na słomę, siano, lub inne propozycje. Miszkowi
ce, tel. 075/742-6640
OWCZAREK PODHAUŃSKI szczenięta, białe, czyste, rodzice 
do wglądu, pieski i suczki, sprzedaż po 15.06.2001 r, - Z50 zł. 
Ratowiće, tel. 071/318-93-07
OWCZAREK POŁUDNIOWO-ROSYJSKI .JUŻAK' suka roczna, 
bardzo ładna, dobrze ułożona, wychowana w domu, idealny do 
stróżowania, • 600 zł. Bdeslawiec, tel. 075/784-13-17 
OWCZAREK SZKOCKI owczarek śzetlandzki, szczenięta rodo
wodowe, pó wybitnych czempionach, z renomowanej hodowli, 
książeczka zdrowia, wyprawka, możliwość hotelu i rat mile wi
dziani przyszli wystawcy (szczenięta wystawowe), pełny serwis 
informacyjny, cena 1.000-1.200 zł. Wrodaw, tel. 071/78849-31, 
0600/27-2646
OWCZAREK SZKOCKI-COLUE szczenięta, czarno-białe, brą- 
zowo-białe, zaszczepione, odrobaczone, • 300 zl. Leszno, tel. 
065/52942-20
PAPUGI FALISTE para ♦ klatka, - 40 zł. Polkowice, tel. 
076/749-27-94, 0609/274 5 46
PINCZER szczeniaki po rodzicach rodowodowych, rodzice do 
wglądu, cena od 150 do 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 
06.06/82-75-53, .
PIT BULL szczenięta pręgowane, z białymi dodatkami, psy i suki, 
mocnej budowy dala, po rodzicach: matka, pit bull. ojciec pit buli 
jed .nois, zaszczepione j  odrobaczone, z Książeczką zdrowia, - 

' 350 zl. Świebodzice, tel. ,074/85447-14 (zdjęcia do tej oferty 
możńa zobaczyć w internecie pod numerem - A00522 www.auto- 

'  giefda.com.pl) 1 % /  *
PFTBULL TERRlERszcźenięta, psy, suki, mocnej budowy dala, 
zaszczepione, odbrobaczone, • 550 zł. Brończyn, tei. 
043/829-36-3*
PRZYJMĘ PSA DO HOTELU oplata -15 zl/doba. Jurcz, gm. Śd- 
nawa, teł. 0608/82-00-75 1
PRZYJMĘ DOBERMANA szczeniaka do.2 mies., za darmo, do
bre warunki. Wierzbowa, gm. Gromadka, tei. 076/817-30-30 
PRZYJMĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO suka, po rodowodowych 
rodzicach. Legnica, tel. 076/722-0740 
PRZYJMĘ ROTTWEILERA agresywna suka, do pilnowania 
mieszkania. Legnica, teł. 076/722-0740 
RATLEREK miniaturowy, szczenięta 7-tygodniowe, czame, pod
palane, rodzice do wglądu, 500-600 zł. Świdnica, tel. 
074/853-70-03 .
RATLEREK szczenięta .sarenki’  szczepione, odrobaczone; ksią
żeczka zdrowia, rodzice do wglądu, cena od 400-700 zl. Wał
brzych, tel. 074/845-08-05, ,0606/92-75-53 
RATLEREK reproduktory, 4 szt., czekają na suczki. Wałbrzych, 
tel. 074/845-08-05, 0606/92-75-53 
RATLEREK szczenięta 7-tygodniowe, czame podpalane, odro
baczone, książeczka zdrowia, -250 zł. Wrodaw, tel. 354-11-70 
O  ROTTWEILER 2-miesięczne, zaszczepione • 350 zł 

jamniki, 7-tygodniowe, zaszczepione • 180 zł, 
owczarek podhalański, 3-mlesięczne, zaszczepio
ne • 350 zł, cocker spaniel, 10-tygodniowe, zaszcze
pione - 350 zł, owczarek kaukaski 2-miesięczny, za
szczepiony • 350 zł pinczerki 2-miesięczne, za 
szczepione • 350 zł. Piotrowice, tel. 076/870-88-63, j 
0601/55-7142 84017151
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ROTTWEILER szczenięta, rodowodowe, po doskonałych rodzi
cach, grubej kości, zaszczepione, odbrobaczone, - 750 zt. Chró
ścina Nyska, gm. Skoroszyce, tet. 077/435-11-63 
ROTTWEILER szczenięta po matce z rodowodem, - 250 zł. Le
gnica. lei. 076/855-35-73
ROTTWEILER 7-miesięczna suka, po wszystkich badaniach i 
szczepieniach, dobrze ułożona, łagodna. Mirków, tel. 
071/315-11-28
ROTTWEILER czamy, spokojny, posłuszny, dobry do pilnowa
nia, 2-tetni, zadbany, szczepiony, - 500 zł. Radzików 48/12, gm. 
Łagiewniki, lei. 0603/034)9-12
ROTTWEILER suczka, 2-mies. • 200 zl. Trzebnica, tel. 
071/387-24-25
RYBY AKWARIOWE MIECZYKI większa iość - od 1 zł/szt. Prud
nik, teł. 077/436-62-37

K O R O N A  S T O M A T O L O G I A
PEŁNY ZAKRES, WYBIELANIE ZĘBÓW  Hallera Ts^ S '
K O R O N Y  P O R C E L A N O W E  P o n . - p t .  1 0  - 1 9  s

SOLARIA

RYBY AKWARIOWE MOUNEZJE. 
071/342-04-64

0.70 zł/szt. WTOdaw. t

SETER IRLANDZKI szczenięta. - 400 zł. Bolków, tel. 
075/741-37-75. 075/741-31-47
SETER IRLANOZKI szczenięta..- 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/384)4-78
SHAR PEI szczenięta 4-miesięczne, szczepione i odrobaczone, 
-1300 zł. Lasodce, td. 065/533-83-63 
SHIH-TZU szczenięta czarno-białe, 3-kdorowe, książeczka zdro
wia - 550 zl, posiadam reproduktora. Łagiewniki, tel. 
071/393-94-77, 0604/4343-88
SHIH-TZU szczenięta 3-kdorowe, po rodowodowych rodzicach, 
10-tygodniowe, dorodne, zaszczepione, - 550 zł. Wrocław, td.
783-46-58
SYBERIAN HUSKY szczenięta, zaszczepione, odbrobaczone, 
wilczaste, ciemne, • 1.000 zl. Legnica, td. 0604/44-22-51 
SYBERIAN HUSKY rodowodowe, po doskonałych biegających 
w zaprzęgu rodzicach, psy, odbiór w połowie lipca, możliwy do
wóz. - 1.000 zł. Opole. td. 077/4554)7-74.0601/89-79-48 
SYBERIAN HUSKY psy i suczki, niebieskookie, • 800 zł. Wro
cław, td. 0608/16-37-64
SYBERIAN HUSKY szczenięta, bez rodowodu, 6-tygodniowe, 
niebieskookie. - 650 zł. Wrocław, td. 071/354-22-84 
SZNAUCER MINIATUROWY pieprz i sól, po rodowodowych ro
dzicach - 400 zł. Jutrosin, td. 065/547-13-28,0604/40-27-38 
SZNAUCER MINIATUROWY piesek, 8 - 10-tygodniowy, czamy, 
po rodowodowym ojcu, odbrobaczony, zaszczepiony, książecz
ka zdrowia - 430 zł. Łagiewniki, td. 071/393-91-70 
SZNAUCER MMIATUROWY szczenięta rodowodowe, zaszcze
pione, odbrobaczone, cena 500 - 700 zł/szt. Nowa Sól, tel. 
068/356-16-29
SZNAUCER MMIATUROWY pieprz i sól, szczenięta rodowodo
we, po czempionach i zwycięzcy świata, rodzice na miejscu, matka 
z własnej hodowfi • czempion Połstd, książeczka zdrowia, możfi- 
wość dowozu i rat, profesjonalna hodowla, porady hodowlane i 
wystawowe, cena 800-1.000 zł. Poznań, td. 061/876-87-90, 
0605/06-18-92
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta. - 400 zł. Wrodaw, td. 
0605/384)4-78
SZNAUCER MMIATUROWY • szczenięta, pieprz i sd, - 400 zł. 
Wrodaw. td. 071/362-81-11
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta, wyjątkowe omaszczenie 
pieprz i sd. po czempionach; ojciec ChPd. CACIB, matka Ch. 
Pd. wielokrotna złota medalistka, wspaniały obrońca i przyjaciel 
rodziny, b.dobra psychika - 1 600 - 1 800 zł. Wrodaw, td. 
0600/28-82-79
SZNAUCER ŚREDNI maść jŃeprz i sd*. bez rodowodu, - 600 zł. 
Dzierżoniów, td. 0605/34-85-97
SZNAUCER ŚREDNI czamy, suka 2-letnia, rodowodowa, łagod
na, wychowana z dziećmi, szczepiona, książeczka zdrowia, - 500 
zł lub zamienię na psa miniaturowego. Nowa Sól, tel. 
068/356-16-29
SZNAUCER ŚREDNI szczenięta po rodowodowych rodzicach, 
pieprz i sd, książeczki zdrowia, odbrobaczone, - 400 zł. Wro
daw; td. 071/329-24-43
ŚWINKI WIETNAMSKIE odchowane -120 zł/szt. Legnica, td. 
076/722-68-68
TERIER ROSYJSKI doskonałe szczenięta ze sprawdzonego sko
jarzenia. doskonała psychika, po ojcu Igorze Konkury, cena 1500 
zł za szczenię; Igor zaprasza suczki do krycia. Opole, td. 
077/453-79-51, 0601/484)1-23.
WEST HłGHLAND WHTTE TERRIER suczki, cena 1.600 -1.800
zł. Czapfice, gm. Wińsko, td. 071/3894)5-21
WHłPPET 2 psy, 2-miesięczne. po czempionach, zaszczepione,
brązowy i błękitny, pręgowany - 800 zł/szt. Strzelin, tel.
071/392-12-75
YORKSHIRE TERRER reproduktor, z rodowodem, oczekuje na 
suczki. Wrocław, td. 0605/07-02-65 
YORKSHRE TERRIER piesek, 6 tygodni, odrobaczony, zaszcze
piony. -1.100 zł. Wrociaw. td. 071/786-77-30 
YORKSHIRE TERRER szczenięta, suczki -1.000 zł. Łagiewniki, 
td. 071/393-94-77. 0604/43-63-88 
YORKSHIRE TERRER szczenięta, odrobaczone, zaszczepione, 
książeczka zdrowia, 8-tygodniowe, - 1.000 zł. Opde. tel. 
077/466-10-32
YORKSHIRE TERRER szczenięta, po rodowodowym ojcu. za
szczepione, książeczka zdrowia, - 1.000 zł. Wrodaw, tel,. 
071/348-59-63 po godz. 17
YORKSHRE TERRIER szczeniak rodowodowy, po czempionie, 
-1.700 zł. Wrodaw. td. 071/785-74-77,0501/44-85-64 
YORKSHIRE TERRER suczka i piesek, odbrobaczone, zaszcze
pione, książeczka zdrowia, odbiór 20.06.2001 r, - 1.000 zł. Wro
cław, td. 071/35 6̂6-58
YORKSHIRE TERRER MINIATUROWY 2-łetnł piesek, rodowo
dowy. po doskonałych rodzicach, czeka na suczki do pokrycia. 
Dzierżoniów, td. 074/831-18-43
ZAMIENIĘ RYBY AKWARIOWE molinezje czarne na mieczyki, 3 
sztuki. Wrodaw. td. 071/342-04-64 
ŻÓŁW ozdobny, wodny z akwarium, ffitr wody, książka, - 80 zł. 
Wrocław, td. 071/78347-51

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO HYDROMASAŻU do kąpiefi perełkową, z ozonem, 
sterowany na pflota, - 800 zL Legnica, td  076/862-1547 
APARAT DO HYDROMASAŻU z oprzyrządowaniem. - 550 zł. 
Legnica. teL 076/862-1547
ARARAT DO MOZENIA CIŚNIENIA KRWI. - 210 zL Wrocław, 
td. 071/372-99-56
APARAT DO MERZENIA CIŚNIENIA fabrycznie nowy, .Huger 
2001’, sprowadzony z Niemiec, automatyczny, elektroniczny, 
wyświetla dużymi cyframi (także puls), montaż na lewym nad
garstku, możliwość przesłania pocztą, - 200 zł. Ząbkowice ślą
skie. td. 074/641-15-75
APARAT DO TERAPfl BEZDECHÓW I CHARAPAN1A SOMNO- 
TRON 2 lekki, przenośny, z pilotem, nCRAP-GERAT WM 2300. -
5.000 zł. Wrocław. Id. 0605/67-64-64 
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE SERVOX dla osób po 
operacji krtani, prod. niemieckiej, nowoczesny, • 900 zł. Wtodaw, 
td  071/355-77-77
BALKONIK 4-kolowy, z hamulcem, stan b. dobry. -150 zł. Wro
cław; teł. 0501/23-30-51
BALSAMY MOOELUJĄCE SYLWETKĘ dla osób prywatnych i 
masażystów. Wrociaw, td. 0603/53-12-25 
BUTLAZTLENEM MEDYCZNYM reduktor, nawlżacz, odsysacz, 
dla astmatyka, nowe, - 400 zl. Wrocław, td. 78445-10 
CHODZ1K INWALIDZKI składany, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/342-274)4 wieczorem
DRABINKA SZNUROWA 6-szczebtowa, zawieszana do sufitu, 
dł. ok. 2. m. dla dzieci, stan b. dobry, - 37 zl. Wrociaw, td. 
071/342-04-64

FOTEL KOSMETYCZNY nowy, na gwarancji, • 1.800 zł. Chocia
nów, tel. 076/818-53-04
FOTEL KOSMETYCZNY fruzjerskł, czamy, Proslim 24, + 2 krze
sła prod. włoskiej, czarne, -18.000 zł. Wrociaw, tel. 0609/27-76-83 ~ 
FOTEL STOMATOLOGICZNY tradycyjny, stan dobry, -1.500 zl. 
Bolesławiec, td. 0605/33-31-40
O  HYDROMASAŻE WHIRLPOOL używane, do kąpieli 

perełkowej • 380, 420, 480 i 520 zł, hydromasaże 
Luxanamed, do kąpieli ozonowej - 650,720, 760 i 
800 zł, solarium Privileg • 620 zł. Legnica, tel. 
076/866-344)7 84016411

KOSMETYKI z wyciągami homeopatycznymi. Wrocław, tel. 
0603/53-12-25
KÓŁKA DO WÓZKÓW INWALIDZKICH małe, nowe - 60 zł/szt. 
Wrodaw, td. 071/785-964)9 '
KUPĘ APARAT SŁUCHOWY do 500 zł. Szczepanów, gm. Środa 
Śląska, td. 071/396-84-66
KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY najchetniej .Pisarski". Wtocław, 
td. 071/36142-32, 0601/72-84-85

w PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA ROHO nowa, - 900 zł. 
Wrodaw, td. 071/784-67̂ 75, 0501/57-54-16 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SOLARIUM ERGOLINE. $roda 
Śląska, teł. 071/795-14-65
PROTEZA STAWU KOLANOWEGO'lewego, firmy GlIRehab, - 
350 zł. Oława, tel. 0605/13-54)07 lub 071/313-34-35 .
ROTOR PASSIV-AKTIV do ćwiczeń kończyn dolnych I górnych, 
nowy, prod. zachodniej* - 2.000 zl: Wrodaw, tel. 071/785-96-08 
SAUNA (fińska), kabina 150 x 100 cm - 2.500 żł,- 240 X 150 cm -
4.500 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
SKUTER INWALIDZKI TRAVELUX, 2000 r. elektryczny, kolor 
granatowy, 4-kdowy, - 16.000 zl. Łosiów, td. 077/412-51-23
O  SOLARIA: Uwę Black Power 42/6 • 11.000 zł; Ergo- 

line 38/3 - 8.000 zł; Ergoline 43/4 • 8.500 zł; Uwe 
Starflight, 40 GB (23 x 80 W, 17 x 100 W, 4 x 400 W) 
- 8.500 zł; Uwe CPS 73 (14x160 W, 20x100 W, 39x25 
W) • 11.500 zł. Stan b. dobry., tel. 0603/66-97-06 
01031721

O  SOLARIA profesjonalne,najlepszych firm. Przy kła-

CENTRUM MEDYCZNE
N IEM IEC K A  A P A R A T U R A  “BICO M ” + UZN AN I L E K A R Z E
GWARANTOWANA U  KWI DACJA PALENIA (już po 1 wizycie u lekarza), 
wszystkich nałogów, anoreksji, bulimii; WSZYWKI (całodobowo) ^

ALERGIE, ASTMA - BEZBOLESNE TESTY .
ODCZULANIE (bez nakłuć, natychmiastowo, 300 alergii);
BEZOPERACYJNIE, SKUTECZNIE:
TARCZYCA, WRZODY. MIĘŚNIAKI. CUKRZYCA, NADCIŚNIENIE.
REUMATYZM. ZATOKI, BÓLE, NERWICE. PORAŻENIA, EPILEPSJA,
BIELACTWO. ŁUSZCZYCA.MOCZENIE NOCNE, inne trudne choroby;
IMPOTENCJA (V1AGRA), bezpłodność, prostata, depresje,stres 
GINEKOLOGIA (specjaliści) - antykoncepcja, onkologia, cytologia,leczenie nadżerek - bez wypalanek 
BEZKRWAWE - usuwanie LASEREM: brodawek, znamion, tatuaży,naczynek, oddsków, trądzlka 
IRYDO LOGIA - analiza chorób z  tęczówki oka + ziołoleki
ODCHUDZANIE (cełlulłtis) - komputerowo, spalacze tłuszczu, “L-KARNITYNA", ‘ ĆHITININ’
SKLEP - ziołoleki, pierwiastki prof. Pod bielskiego, bańki bezogniowe, kubki magnetyczne, 
yiLCACORA (licencjonowany przedstawiciel Londynu)._______ •O U M M W  t u r b o  - n a j t a n ie j  ł l l

WROCŁAW, UL. CHROBREGO 3 5 , TEL. 0 7 /  3 2 9  3 3  7 0

KUPIĘ LAMPĘ KOSMETYCZNĄ z lupą. Wrodaw. tel. 
071/36142-32. 0601/72-84-85
KUPIĘ SOLARIUM ERGOLINE 43/4,160 W, w rozsądnej cenie. 
Wrodaw, td. 071/349-1745, 0608/71-92-04 
KUPIĘ STÓŁ DO MANICURE do gabinetu kosmetycznego. Gó- 
rzyn, gm. Lubsko, td. 068/372-90-79.0608/34-95-69 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO w roz
sądnej cenie. Wrociaw. tel. 071/349-1745, 0608/71-92-04 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO myjkę, 
fotele, suszarki, inne, nowe lub w b. dobrym stanie. Lubin, tel. 
0606/59-14-79
KUPĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO. Wrodaw, 
td. 071/364-25-69 rano, wieczorem, 0606/40-34-24 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO oraz kli
matyzator do pomieszczenia o pow. 80 m2, solarium profesjonal
ne, meble fryzjerskie i narzędzia (używane lub nowe). Wrodaw, 
td. 071/352-50-19. 0601/70-24-98 
LAMPA LECZNICZA BłONIC ZEPTER, - 490 zl. Wałbrzych, td. 
074/842-31-53, 0603/18-9549
LAMPA LECZNICZA BIOPTRON ZEPTER nowa. -1.350 zł. Wro
daw, td. 0603/33419-77
LEKARSTWO MELATONINA w opakowaniu 120 tabletek po 1 
mg - 50 zł. Wrociaw. td. 071/357-65-30 
LEKARSTWO SPIROPENT prod. niemieckiej, 100 tabletek - 90 
zl, Metanabd, 100 tabletek - 45 zł. Retabdl, 5 ampułek - 50 zł, 
Test Propionat, 50 mg, 10 ampułek - 50 zl, TŚstanat, 100 mg - 65 
Zt/10 ampułek, Omnadren, Clomid, Winstrd, Deca, Agiovirin, Pro- 
viron. Polkowice, tei. 0503/694)7-96
O  L V!AGRA - lekarstwo dla mężczyzn, oryginalna 

tabletka z  USA, cena 100 mg - 55 zł, 50 mg - 42 zł. 
Wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapewniona. Kato
wice, tel. 0501/34-19-17 03003311

O  L VIAGRA - tabletka dla mężczyzn, z USA, 100% 
skuteczności. Cena 100 mg - 55 zł, 50 mg - 42 zł. 
Dyskrecja zapewniona. Wysyłka na cały kraj. Ka
towice, tel. 0607/074)6-69 03003321

LEKARSTWO YIAGRA 100 mg - 65 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/363-20-69
LEKARSTWO YIAGRA 100 mg - 60 zl, możl. sprzedaży wysył
kowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034)
LEKARSTWO ZIOŁOWE na choroby alergiczne, nieżyt pyłkowy, 
katar sienny, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk Ouinckiego, pozbę
dziesz się na zawsze, - 65 zł. Wrodaw, td. 071/336-57-07 rano i 
pogodzi 21
ŁÓŻKO DO MASAŻU do profesjon. zabiegów, stan b. dobry, -
2.000 zl. Wrocław, td. 071/340-6542 do godz. 16,0601/71-57-78 
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE prod. zachodniej, z wysięgnikiem, 
na kdkach, 1-segmentowe, reguł, wysokość, stan idedny, - 700 
zl. Wrodaw, td. 071/785-964)9
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE prod. niemieckiej, z wysięgnikiem, 
na kółkach, 1-segmentowe, reguł, wysokość, stan b. dobry, - 700 
zL Wrociaw. td. 0501/23-30-50
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW. • 180 zł. Świdnica, tel. 
074/851-22-52, 0601/8549-54
MATERAC DO MASAŻU PLECÓW z pilotem, • 650 zł. Wtodaw, 
łeL 071/372-99-56
MATERAC PRZECfWODLEŻYNOWY zdrowotny, z ziarnami lnu i 
gorczycy, gratis poduszka z otworem w środku, z granulkami sty
ropianu, • 200 zł. Chocianów, td. 076/8184445 
ODCIĄGACZ DO POKARMU AVENT, - 100 zł. Wrodaw. tel. 
071/784-86-21. 0607/69-71-32
PERFUMY oryginalne, cena -140 zl. Legnica, td. 0608/85-69-28, 
076/855-2049
PODNOŚNIK DO WANNY prod. niemieckiej, nowy, z pilotem, re
guł. wysokość i oparcie, • 700 zł. Wrocław, td. 0501/23-30-51 
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA nowa, żelowa, - 300 zł. 
Wrodaw, teł. 0501/23-30-50

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA
EMA-DENT| 
NOWOŚCI i

• Korony porcelanowe o ścieralności 
żywych zębów

• Protezy szkieletowe bez metalu
• Żel do próchnicy (bezboleśnie)
• Wybielanie zębAw
• Ortodoncja-aparaty stale, ruchome, elastyczne

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
SOBOTA I NIEDZIELA

RTG

u l. P o w s ta ń c ó w  Ś l.  159  te l. 785  4 0  44  
u l.  P re t f ic z a  8  te l. 365  4 8  48
u l. R y d y g ie r a  35  te l. 329  60  96
u l. D o k e r s k a  28  te l. 353  56  79

dowe ceny: 50 od 17.000 zł, 43/4 od 11.000 zł, 600 
Ergoline - od 50.000 zł, UWE CPS • od 15.000 zł, 
UWE Black Power VW 12 - od 25.000 zł, Black Po
wer od 15.000 zł i inne. Ceny hurtowe i detaliczne, 
transport montaż, zegar sterujący gratis, na tere
nie całego kraju,, raty, leasing, serwis, Słupsk, tel. 
059/842-14-76,0603/55-77-35 81012121

SOLARIA nowe i używane • od 2.000 zl/szL Hamburg (Niemcy), 
td. 0049/41-06-62-29-97

' O  SOLARIA ERGOLINE używane, typ 44/5,100 W, kli
matyzacja - 22.000 zł, typ 58/5,160 W, klimatyzacja 
-18.000 zł, typ Ekran 3x2000 W -3.000 zł, typ 44/30, 
160 W - 23.000 zł, typ 50/3, Ultra 100 W - 24.000 zł, 
typ 500 Clasic, 160 W, UTP • 22.900 DEM, typ 40/2 
Ultra T 160 W • 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-96 
01032651

O  SOLARIA PROFESJONALNE renomowanych firm, 
Ergoline, wszystkie modele od 35/300/600, Avan- 
gardę, UWE, Miami Sun, Sunal i inne, do każdego 
zakupu solarium - transport na terenie całego kra
ju, montaż oraz el. zegar sterujący gratis, zapew
niamy serwis, akcesoria, kosmetyki, lampy części 
zamienne, sprzedaż wysyłkowa, detaliczna. Słupsk, 
tel. 059/842-14-76,0603/55-77-35 81012111

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm - Er
goline, UWE i innych. Ceny konkurencyjne, trans
port gratis, obsługa „od A  do Z”, gwarancja, ser
wis pogwarancyjny. Również sauny domowe oraz 
sprzęt do klubów fitness i siłowni. Wrocław, tel. 
071/363-31-96 01030671

SOLARIUM 20 lamp, 2-stronne, opuszczane d., 2 zegary czaso
we - 600 zl. Olszyna, td. 075/721-22-76 
SOLARIUM łóżko, instalacja 220 V, używane w domu, stan b. 
dobry, - 1.500 zł. Wrodaw. tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
SOLARIUM AUSUN, 1996 r. 28/3, elektron, sterowanie, stan b. 
dobry, • 2.000 zl. Długdęka, tel. 071/315-20-63 po godz. 18, 
0501/00-7440
O  SOLARIUM ERGOLINE 43/4 turbo, od 9.000 zł + 

nowe części, dwie sztuki, Ergoline 52/4 turbo, kli
matyzacja, atrakcyjna- cena. Wrocław, tei. 
0608/70-69-22 02025221

SOLARIUM ERGOLINE 35/3 białe, profilowana pieksa, - 5.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-1948 w godz. 9-18 
SOLARIUM ERGOLINE 35, - 3.500 zl Wrocław, tel. 
0501/46-55-68
SOLARIUM ERGOUNE oraz inne elementy wyposażenia zakła
du, - 42.000 zł. Wrodaw, tel. 071/353-31-23 
SOLARIUM ERGOLINE używane, 26 lamp, 3 wzmoćnienia na 
twarz, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 071/340-65-42 do godz. 16, 
0601/71-57-78
SOLARIUM GOLF 62/12 automatycznie zamykane, stan b. do
bry. - 13.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-64-86 
SOLARIUM GOLF 40/60 lampy 80-100 W, ręcznie zamykane ♦ 
sterownik - 6.000 zi, oraz solarium Dr Kem 42/3, ręcznie zamyka
ne, 2 wentylatory, sterownik • 11.000 zi, za dwa razem -15.000 
zł. Wrodaw, tel. 0503/7248-03, 071/351-82-52 
SOLARIUM MEGA SUN 43/5, 5 lamp na twarz, automatycznie 
ópuszczane i podnoszone pilotem, stan b. dobry, nawiew * 2 nowe 
plesy, - 12.000 zl (moż. Świdnica, tel. 074/640-85-33, 

. 0606/95-66-52
SOLARIUM MIAMI SUN 50/10, stan b. dobry, nowe lampy, ste
rownik • 8.500 zl. Brzeg, td. 0606/4845-37 
SOLARIUM MIAMI SUN, 1996 r. 35/4, zadbane, stan b. dobry, •
3.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-63 po godz. 18, 
0501/00-7440
SOLARIUM SOLTRON 26-lampowe, 1 wzmacniacz na twarz, 2 
nawiewy, el. opuszczane, wyłącznik czasowy, - 2.700 zł. Bolesła
wiec, tel. 0604/91-92-27
SOLARIUM SUNAL34/3.2 szt, stan b. dobry, serwisowane, nowe 
lampy • 3.300 zl/szL Wrodaw, td. 071/325-98-55 
SOLARIUM UWE BRONSAUME 34/3 stan b. dobry, mało uży
wane (tylko do celów prywatnych), - 4.000 zl. Legnica, tel. 
076/846-13-68, 0604/08-6846
SOLARIUM VITA SUN 28/3 automatyczne, • 2.200 zl. Wałbrzych, 
teł. 074/846-1948 w godz. 9-18 
SPRZĘT STOMATOLOGICZNY nowy lub używany, cena od 1.000 
zł. Wrodaw, td. 071/785-76-94, 0602/81-52-87 
URZĄDZENIE DO HYDROMASAŻU OZOMATIC 3 szt. • 1.950 
zl. Wtodaw, td. 0608/30-37-66
WÓZEK ORTOPEDYCZNY niklowany, typu .Ortop. Germany" - 
700 zł oraz winda hydrauliczna, ptatformowa, dla osoby niepd- 
nosprawnej, wys. podnoszenia ,h* 3.80 m - 4 m, udźwig 3500 kg, 
sterowanie z platformy wraz z przywołaniem na poziom 0 lub I - 
8540 zł z VAT i montażem. Wrodaw, tel. 786-86-77, 780-9546 
praca, 0608/19-58-90
WÓZEK INWALIDZKI akumulatorowy, stan b. dobry, prod. nie
mieckiej, - 2.700 zł. Bielawa, tel. 074/833-76-27 
WÓZEK INWALIDZKI, nowy, • 300 zl. Paczków, tel. 
077/431-77-52, 0602/67-58-35
WÓZEK INWALIDZKI prod. zachodniej, toaletowy, podnoszone

* URZĄDZENIA DO SKUTECZNEGO p T O  
WYSZCZUPLANIA I MASAŻU. I "  i

« KOSMETYKI PRZYSPIESZAJĄCE OPALANIE 
» LAMPY
* PROFESJONALNE KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE 

DO GABINETÓW KOSMETYCZNYCH
t WOSKI I AKCESORIA DO DEPILACJI opoizmb
"BAGAT”, ul. Solicka 6, Szczawno Zdrój 

. tet. (074) 840-27-82, (074) 843-8943 ..

podłokietnik! i podnóżki, hamulce, siedzisko z otworem, nowy, • 
300zl. Wrodaw, tel. 071/785-96-09 tei*
WÓZEK INWALIDZKI prod. szwajcarskiej, b. lekki, dla ludzi ak
tywnych, nowy, reguł, wysokości, kda na szybkozłącza, --4.300 
zl. Wrodaw, tel. 071/785-96-08
WÓZEK INWALIDZKI prod. niemieckiej, standardowy, stan ide
alny, - 350 zł. Wrodaw, tel. 0501/23-30-50 
WÓZEK INWALIDZKI elektryczny. • 3.300 zl.'Wrocław, tel. 
0604/934949
WÓZEK INWALIDZKI dektryozny, 4 i 3-kołowy, - 2.900 zl. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66
WÓZEK INWALIDZKI, 1990 r. elektryczny, biały, sterowany joy
stickiem, pneumatyczny, regulowane oparcie i podnóżki, - 2.000 
zł. Legnica, tel. 076/850-75-73, 0602/88-71-60 
WÓZEK INWALIDZKI, 2000 r. akumulatorowy, wysokiej klasy, •
3.000 zl. Łubnica, gm. Wielichowo, td. 061/443-32-90 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem -AC0238 
www.autogieida.com.pl)
WÓZEK INWALIDZKI ALBER FX elektryczny, sterowany mikro
procesorem, koła na szybkozłącza, reguł, oparcie, podłokietniki i 
podnóżki, przełącznik na sterowanie ręczne, prod. niemieckiej, -
8.600 zi. Wrodaw. tel. 0501/23-30-51 
WÓZEK INWALIDZKI KUSCHALL prod. szwajcarskiej, b. lekki, 
reguł.' wysokośd, koła na szybkozłącza, nowy, • 4.300 zł. Wro
cław. tel. 0501/23-30-50
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA prod. niemieckiej, lekki, nowy, koła 
na szybkozłącża, hamulce dla osób towarzyszących, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0501/23-30-50
WÓZEK INWALIDZKI SOPUR prod. niemieckiej, dziedęcy, re
guł. wysokośd, kda na szybkozłącza, stan b. dobry, - 700 zł. 
Wrodaw, teł. 071/785-96-08
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO firmy .Biotro- 
nik", kompl., nowe, na gwarancji * meble, cena ok. 8.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/41646-92 po godz. 18, 0602/10-13-51 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO ♦ meble, -
5.400 zł. Międzybórz, td. 062/785-69-92, 0606/38-96-67 
WYPOSAŻENIE GABINETU DENTYSTYCZNEGO CHIRADENT 
BH + fotel, • 2.000 zł. Poznań, tel. 061/281-6743 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO. -4.000 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-29-70
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO kompl, - 2.900 zl. 
Międzybórz, tel. 062/785-69-92, 0606/38-96-67 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO, - 3.000 zl. Mię
dzybórz. tel. 0606/38-96-67
O  ZEPTER: lampa lecznicza Bioptron • 1.500 zł, mik

ser Mixsy, 18,000 obrJmin • 500 zł, Hand Massager 
- 500 zł, Sculpturelle • 500 zł, nowe, nie używane, 
faktura VAT. LOMBARD „EURO-PA”, Wrocław, ul. 
Piłsudskiego 92, tel. 071/341-75-48 01032461

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

O  „AARON PIANO-SERWICE" FORTEPIANY, PIANINA 
• J. Musiał: remonty, strojenie. Kupno, sprzedaż, 
pośrednictwo. Transport. Wrocław, tel.. 
071/363-77-45,0607/30-87-94 02023101

AKORDEON prod. włoskiej, 120 basów, 4 chóry, b. atrakcyjny 
wygląd, stan idealny - 1.870 zł, Weltmeister, 120 basów, 4 chóry, 
na głosach Hohnera, stan idealny - 980 zł. Rogalice, tel. 
077/411-1940
AKORDEON futerał, oryginalny, secesyjny, poniemiecki, - 620 
zł lub zamienię na stare meble. Wrocław, teł. 071/344-77-91 
AKORDEON - 2 szt., mdo używane, • 400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-22-97
AKORDEON 120 basów, stan b. dobry, - 600 zł. Wieluń, tel. 
043/843-22-72
AKORDEON GALANTt prod. włoskiej, nowy. guzikowy, 5-rzę- 
dowy, kanałowy, 27 registrów, 120 basów, - 2.800 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/483-3640
AKORDEON HÓHNER 120 basów, stan b. dobry - 1.400 zl, 80 
basów, prawie nowy, futerał • 1.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/416-29-71 wieczorem v
AKORDEON HOHNER guzikowy, 96 basów, • 1.000 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-05-66
AKORDEON HOHNER guzikowy, 60 basów, z konwertorem, gryf 
B, stan b. dobry. Świebodzice, tel. 074/854-55-28 po godz. 20 
AKORDEON HOHNER 4 DE LUX Atłąntik, 120 basów, 11 regi
strów, stan idealny, kolor demna perła, mało używany, futerał, -
2.200 zł. Złotoryja, tel. 076/87841-08 Adam .
AKORDEON HOHNER CONCERTO IV 8 registrów, stan b. do
bry, • 1.500 zl. Żary, tel. 068/375-95-82 
AKORDEON WELTMEISTER, 120 basów, futerał, • 300 zł. Hen
ryków, gm. Ciepłowody, tel. 074/810-32-85 po godz. 20 
ATTACK EOUALIZER dó gitary basowej, podbija niskie łub wy
sokie tony • 150 zł oraz wzmacniacz basowy Regent Combo - 
500 zł. Lądek Zdrój, td. 074/814-65-85 
AUTOMAT PERKUSYJNY YAMAHA 100 rytmów i podkładów 
muzycznych, 3 banki do zapisu akordów utworu, dużo efektów, 
• 650 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-65-85 
BĘBNY AFRYKAŃSKIE ceny od 100 do 500 złotych. Oława, 
tel. 071/313-76-04 . ,
BĘBNY DO PERKUSJI STAR prod. japońskiej, tt 12*, ft 16’ , bd 
20”, sd 14x5.5', kolor perłowobiały, • 450 zł. Lubin, tel. 
0606/58-21-73
COMBO PEAYEY KB 100 pod klawisz, prod. USA.100W, stan 
b. dobry, • 900 zl. Trzebnica, td. 071/312-12-58 
EFEKT GITAROWY DUNLOP .kaczka*, .wah wah*, model J. 
Hendrix, stan idedny, nowy ok. 700 zł, cena, - 350 z l Trzebni
ca, tel. 071/312-14-50
FLET BOCZNY AMATI, - 1.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
.074/831-8844
FLET PICOLO LENINGRAD, • 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-8844
FORTEPIAN wiedeński, 130-letni, - 4.000 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-86-84
FORTEPIAN zabytkowy, orzechowy, firmy wiedeńskiej, dl. 180 
cm, stan dobry, - 5.000 zl. Wieruszów, teł. 0501/70-90-97 
FORTEPIAN BECKSTEIN, stan b. dobry.ua gwarancji • 4.000 
zł.., tel. 065/545-67-70, 0603/89-23-00 \
FORTEPIAN IBACH, wysoki pdysk, dl. 180 cm, mechanizm 
prod. angielskiej, stan b. dobry, • 10.000 zł. Jdenia Góra, tel. 
075/754-1348, 0601/48-02-06
GITARA AKUSTYCZNA średnia, stan b. dobry, -150 zł. Wro
daw, td. 071/32742-89.0501/31-8542 
GITARA BASOWA FENDER-GALAXIS, cena 600 zł oraz baso
wa Yamaha, nowa - cena 1000 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-65-85

GITARA BASOWA MAYONES, stan b. dobry ♦ pokrowiec, 2 ka
ble, • 520 zł. Trzebhicai tel. 071/312-174)9, 0602/50-80-10 
GITARA BASOWA FENDER Jazz Bass, prod. USA, 1975 r, pa
lisandrowa podstrunnica, prostokątne markery, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0501/46-83-05 lub 342-94-23, po 18 
GITARA BASOWA biała, skórzany pas - 350 zł. Wrocław, tel. 
0603/8047-99

. GITARA BASOWA bezprogowa, akustyczna, profesjonalnej lut
niczej firmy włoskiej .EkÓ*'- 650 zł. Wrocław, td. 0502/93-25-31 
GITARA ELEKTRYCZNA FENDER STRATOCASTER z roku 
1979, prod. amerykańskiej, przystawki, pick - up - texas, fute
rał, efekt gitarowy zoom 505, - 2.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/746-23-86, 0606/41-38-04
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ RX futerał, mało używana, 
piecyk Vermona, 50 W, - 1.200 zł. Lubsko, tel. 068/372-19-17 
GITARA ELEKTRYCZNA PEAVEY T15 - 650 zł oraz procesor 
gitarowy Boss ME8, - 950 zł. Odolanów, tet. 0605/23-64-22 
GITARA ELEKTRYCZNA WITKOWSKI czarna, 22 progi, 2-śtron- 
ne wibro, blokada strun, rfrikrostrdki + pasek, miękki futerał, • 
600 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-71 
GITARA ELEKTRYCZNA SQUIER Stratocaster by Fender, czar
ną. 2 single, 1 humbucker, gryf klonowy, 1997 r. + wzmacniacz 
Laboga 40 W ♦ efekt Classic Fuzz, kable, -1.100-zł. Wrocław, 
tel. 0609/37-54-84
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, fute
rał. stan b. dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 0501/24-83-00
O  GITARA KLASYCZNA prod. niemieckiej, stan b. 

dobry - 280 zł, gitara akustyczna, prod. niemiec
kiej, stan b. dobry -150 zł, futerał twardy na gita- 

- rę elektr. • 130 zł, futerał twardy na gitarę klasycz
ną -100 zł, wzmacniacz gitarowy (combo), 40 W • 
220 zł,, gitara elektroakustyczna, 12-strunowa, 
Defil • 120 zł, perkusja. Pearl, kocioł basowy -, 90 
zł, przejściówka • 60 zł. Lubin, tel. 076/846-76-35 
84017611

GITARA KLASYCZNA prod. japońskiej firmy lutniczej .Shiro Ar- 
tistica’ . -150 zl. Wrodaw, teł. 0502/93-25-31 
GITARA KLASYCZNA DEFIL, • 100 zl. Wrocław, tel. 
071/784-65-57
GITARA LES POW prod. japońskiej, czarna + futerał, - 950 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-2149
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, - 1.000 zl. Wrodaw, 
tel. 349-13-88, 0602/75-99-30
KEYBOARD CASIO CTK 631 nowy. (cena w sklepie 1.200 zl), - 
800 zł. Bolesławiec, tel. 075/732r28-33 ,
KEYBOARD CASIO WK-1200 5 oktaw, 200 tonów, 100 rytmów, 
midi, dużo funkcji, stan b. dobry, - 1.000 zł. Sława, tel. 
0609/39:16-89
KEYBOARD CORG IF 50, • 3.300 zl. Oleśnica, tel. 
071/314-14-28 po godz. .18, 0607/40-11-81 
KEYBOARD KAWAI 5 oktaw, duże klawisze, rytmy, instrumen
ty, midi, z zasilaczem, - 210 zł. Lubin, teł. 0603/33-35-67 
KEYBOARD KORG i30hd, Solton x 1 hdvt, Exaitery Aphex. •
6.400 zł. Śrem, tel. 061/283-91-81 
KEYBOARD KORG I30 HD z twardym dyskiem + twardy fute
rał, • 6.500 zł. Wrodaw. tel. 0601/74̂ 66-28 
KEYBOARD ROLAND G 800. • 4.300 zl. Oleśnica, tel. 
071/314-14-28 po godz. 18, 0607/40-11-81 
KEYBOARD SOLTON MS-5. - 2.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-22-94 po godz. 20
KEYBOARD TECHNICS KN 6000, nowy, • 9.000 zl. Grajewo, 
tel. 086/272-34-91
KEYBOARD YAMAHA PSR-740 najwyższy model, instrukcja w 
języku polskim, nowy, gwarancja, - 4.350 zł. Lubin, tel. 
076/846-53-32
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 pdifbnia 64,761 barw, w sys
temie GMIXG, 160 styli w 4 odmianach, 4 tory DSP, funkcja 
groove, vocal harmony, stan idealny • 3.200 zł. Św. Katarzyna, 
tel. 071/311-58-88
KEYBOARD YAMAHA PSR-530, - 1.750 zł,. Wrodaw, tel. 
0603/33-89-77
KEYBOARD YAMAHA PSR-190; 1998 r. 5 oktaw, dlś początku
jących i średnio zaawansowanych, - 300 zh Namysłów, teł. 
077741044-38 '
KUPIĘ AKORDEON może być uszkodzony. WrocłaW, tel. 
071/344-77-91
KUPJĘ AKORDEON prod. niemieckiej. Wrocław, tel. 
071/782-98-70 :
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER klawiszowy i guzikowy. 
Wrocław, tel. 0600/41-13-90
KUPIĘ ENSONIO ESQ-1 SQ-80, ASR-10, VFX SD, R8, R8 Mkll, 
CS1x. Wałbrzych, tel. 074/665-65-30 prosić Roberta 
KUPIĘ FORTEPIAN może być Uszkodzony. Wrocław, tel. 
071/344-77-91
KUPIĘ ORGANY starszego typu, 1-manuałowe z pedałem, naj
chętniej Vermona Formation-1. Żary, tel. 068/375-95-82 
KUPIĘ PERKUSJĘ YAMAHA dobry model, używaną, bez 
osprzętu lub inną z osprzętem. Legnica, tel. 0502/85-55-71 
KUPIĘ PIANINO. Świebodzin, lei. 068/382-75-92 automat, se- 
kretarka
KUPIĘ WIOLONCZELĘ. Trzebnica, tel. 071/312-03-14 
MIKSER IMG STAGE UNE MPX-210 4-kanalowy, 2 kanały na 
mikrofon, funkcja kiił, trigger, korektor barwy na każdym kanale 
- 600 zł. Wrocław, tel. 0602/89-11-16 
MIKSER dyskotekowo-estradowy .Lem* .Monacor* - ód 50 zl. 
Ziębice, tet. 074/81940-58
MULTIEFEKT GITAROWY KORG 6 peddów, możliwość mody
fikacji brzmień z zakresu: reverb, delay, chorus, fieanger, brak 
przesteru, • 430 zł. Lubin, tel. 0605/64-2446 
ORGANY 2-manuałowe, kościelne, 2-oktawowe z pedałem. ., 
tel. 065/545-67-70, 0603/89-23-00 
ORGANY CASIO MT-640 zasilacz, w kartonie, mdo używane, 
dużo funkcji, - 200 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-82-26 
ORGANY TECHNICS KN SX 920 128 rytmów, każdy w 4 aran
żacjach, 250 barw, stacja dysków, tworzenie własnych barw, -
2.200 zl. Gostyń, tel. 065/572-65-55 
ORGANY YAMAHA DJX, - 600 zl. Wiikanowo, teł. 068/32645-22 
ORGANY YAMAHA PSR-530 klawiatura 5-oktawowa, system 
X6 • ponad 600 barw, stan idealny, -1.450 zł. Zielona Góra, teł.

. 068/326-80-61, 0606/3842-62 
ORGANY YAMAHA PSS-790 z ładowarką, stan b. dobry, - 250 
zL Wrocław, tel . 071/329*25-99 
PERKUSJA AMAT112*, 13*, 16', 22*. werbel stalowy 5.1/2, sta
tyw, break, stopa, 2 statywy typu żuraw, krzesełko, stan b. do
bry, • 950 zł. Wrocław, teł. 071/781-36-94 
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwójny pe
dał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny, - 2.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/321-94-38 po południu 
PERKUSJA YAMAHA bębny: bd 22*. tt 12*. 14*. 16*. 18*, stan 
idealny, .-. 3.000 zl; Lubin. teł. 0606/58-21-73-
O  PIANINA I FORTEPIANY • strojenie, renowacja, po

średnictwo kupna i sprzedaży (www.avi- 
sta.emit.pl). Marcin Mikuła, O leśnica, tel. 
071/398-63-22,0501/31-10-30 80011121

PIANINO przedwojenne, po renowacji, z metalową płytą, -1.400 
zl. Brzeg, tel. 0607/31-64-15
PIANINO wysoki połysk, czarne, • 
076/722-74-11

1.600 zł. Legnica, tel.

PIANINO efektowne, stylowe, stan b. dobry, - 2.900 zł. Wro
daw, tel. 34849-01
PIANINO płyta metalowa, trzy pedały, piękne brzmienie, stan b. 
dobry, • 4.200 zl. Wrocław, tel. 788-91-44 
PIANINO BIAŁORUŚ wysoki połysk, 3 pedały, z metalową pły
tą - 2.000 zl. Wrocław, td. 071/325-23-34 
PIANINO CALISIA, • 1.500 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-8844 
PIANINO FOERSTER stan b. dobry, nastrojone, ź metalową pły
tą, poniemieckie, brązowe, -*3.000 zł. Szczytna, tel. 
0601/47-8.1-85
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PIANINO LEGNICA z 1974 r., metalowa płyta, mahoń. - 1.600 
zi. Wrocław, tel. 071/349-51-70 
PIANINO LEGNICA stan b. dobry, strojenie 3 lata gratis - 2.500 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-10-31. 0606/99-41-72 
PIANINO W.HANKE z XIX w., stalowa płyta, - 2.000 zł. Wło
daw, tel. 071/783-50-95 po godz. 17 
PIECYK GITAROWY UVE 10 małe wymiary, idealny do ćwi
czeń, przester, • 180 zł. Trzebnica, tei. 071/312-17-09, 
0602/50-80-10.
POWER MIKSER SMOUND 6x2 wejścia, 2x150W, • 550 zł. Wro
cław, tel. 0607/63-88-18
PRZESTER GITAROWY BOSS metalizer, chorus, - 200 zi. Wro
daw, tel. 0502/36-97-80
PUZON WELTKLANG .cugowy', • 1.200 zi. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-05-66
SAKSOFON ALTOWY AMATI, - 1.200 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-05-66
SAKSOFON SOPRANOWY WELTKLANG, - 1.800 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-05-66
SAKSOFON TENOROWY WELTKLANG, - 1.800 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-05-66
SKRZYPCE STAINER stare, o dobrym, głębokim dźwięku, nowy 
szmyczek i futerał, • 450 zi. Brzeg, tel. 077/411-19-40 wieczo
rem
SKRZYPCE STRADIVARIUS do renowacjCz XIX wieku, drew
niany futerał; • 500 zl. Chojnów, tel. 076/819-64-29 
SKRZYPCE STRADIVARIUS z XVII w., stan dobry. • 16.000 zł. 
Głogów, tel. 076/834-55-81
STACJA DYSKÓW YAMAHA MDF 3 zewnętrzna, do Instiumen- 
tów klawiszowych np. PSR 320/420/520 lub innych midi, -1.000 
zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-65-85 
SYNTEZATOR KORG POŁY 800 z sekwencerem i gniazdami 
midi. • 700 zl. Lądek Zdrój, tei. 074/814-65-85 
SYNTEZATOR ROLAND XP-10 na gwarancji, • 1.700 zł. Gło
gów, tel. 076/835-52-45
SYNTEZATOR ROLAND E-16 5 oktaw, profesjonalne brzmie
nie, efekty, rytmy, stan idealny, - 1.000 zł. Opole, tei. 
0609/36-92-86
SYNTEZATOR YAMAHA PSR-6700 kolor czamy, stacja dysków,
6.5 oktawy, interactive, akompaniament midi port, możliwość 
tworzenia rytmów i barw, profesjonalne brzmienie, gratis 130 
gotowych utworów, wartość ok. 4.000 zł, - 2.400 zl. Opole, tel. 
0609/36-92-86
UTWORY SMF • 1 zł, polskie teksty utworów • 1 zł, pliki wav i 
inne, spis gratis. Krępice, tel. 071/317-08-76, 0604/19-64-65 
UTWORY SMF przeboje 1998 - 2001, polskie i zagraniczne - 
40 zl/CD, utwory, teksty, duży wybór • 35 zł/CD. 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 nowośd. 
Wschowa, tel. 065/540-20-10, 0603/08-77-29 
VOCAUST DIGITECH Midi MV-5, - 1.300 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-65-10
WERBEL YAMAHA 14x6.5', złote obręcze 24 k, stan b. dobry -
450 zi. werbel Peari ffs, 14x6.5, korpusy: klonowy i stalowy • 1
100 zł. Lubin, tei. 0606/58-21-73
WIOLONCZELA kompletna, po korekcie, smyczek, futerał, •
5.000 zl. Wrocław, tel. 071/315-94-72
WZMACNIACZ LABOGA 50 W. - 450 zł. Głogów, tel.
076/835-52-45
WZMACNIACZ ESTRADOWY ELTRON 100 V 6 niezależnych 
wejść, posiada echo, sopran, bas, do dyskoteki, • 400 zi lub 
zamienię na konsolę Sony Playstation. Ręków, gm. Sobótka, 
tel. 0609/49-73-38
WZMACNIACZ GITAROWY EHOLETT 2 wejśda, korektor bar
wy dźwięku, • 300 zł, Lubin, tel. 0605/64-24-46 
WZMACNIACZ GITAROWY ELTRON 650 JP, • 150 zi lub za
mienię na telefon. Wrodaw, tel. 0503/72-53-05 
WZMACNIACZ GITAROWY Hughes & Kettner ATS Shcty, 65 W, 
Reverb, przester tube overdrive, • 600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-80-44 .
ZESPÓŁ nagrywający w profesjonalnym studiu nagrań, w fir
mie fonograficznej Green Stars muzykę disco polo, poszukuje 
wspólnika - gitarzysty, potrzebne 4000 zi. Wrocław, tel. 
0606/39-08-96
ZESPÓŁ MUZYCZNY POSZUKUJE WOKALISTKI, która zagra 
także na skrzypcach na imprezach okolicznośdowych. Wrocław, 
tel. 071/339-08-16

AN TYKI
O  ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ, a takie stare obrazy, 

porcelanę, zegary. Wrocław, tel. 071/315-20*46, 
0603/88-71-04 02026311

O  ANTYKI: meble, biurka, stoły, krzesła, szafy, bi
blioteczki i Inne. Zielona Góra, tel. 068/323-00-95 
87025461'

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

ANTYKI RÓŻNE: PIECYK TYP .KOZA' ok. 100-letni, odnowio
ny - 400 zi; ozdobny grzejnik gazowy - 300 zl; widełki telefonu, 
ok. 1910 r. - 50 zł; okuda meblowe, zamki, zawiasy, itp. • 10 
zi/szt. - lub zamienię na częśd starych rowerów, motocykli, itp. 
Wrodaw, tel. 0604/7J-65-24
ANTYKI RÓŻNE: SZAFA z kolorowymi szybkami, 2 szt. - 200 
zi, fotele, 3 szt. • 100 zł, wydskacz soku z owoców • 100 zł, 
pomocnik .orzech kaukaski* - 300 zł, biblioteczka duża, szyby 
kryształowe • 1.500 zł, zegary, 3 szt. * 500 zl, taboret zakopiań
ski, inne. Wrocław, tel. 0609/35-01-57 
ANTYKI RÓŻNE: WOZY KONNE małe wózki ogrodowe, meble 
do renowacji, obsypnik do ziemniaków (drewniany), brona drew
niana, młynki do kawy, żelazka na węgiel i inne starode. Osiek 
8, gm. Lubin, tel. 076/842-83-84 
BIBLIOTECZKA, -1.200 zł. Kamienna Góra. tel. 0605/61-23-34 
BIELiŹNIARKA krzesła i inne, po renowacji i przed, porcelana 
śląska z XIX w. - od 500 zł/szt. Bolesławiec, teł. 0605/63-14-06 
O  BIURKO GABINETOWE 1800 x 900 mm, orzecho

we, po renowacji, okres międzywojenny, • 6.500 
zł. Wrocław, tel. 071/786-80-88 80012001

BRYCZKA KONNA na drewnianych kolach, uprzęż na parę koni 
(szorowa), • 3.500 zi. Rogów Sobócki, tel. 071/316-26-66 
BRYCZKI KONNE na gumowych kolach • 1.700 zi i 2.200 zł lub 
pojedyncze elementy • 500 zł. Sierpnica, tel. 074/845-68-69 
BRYCZKI KONNE przedwojenne. Wierzbie, woj. opolskie, tel. 
0602/40-52-37
DOROŻKA, • 7.000 zl. Opatówek, tel. 062/761-81-40, 
0605/31-89-10
DZWONKI DO ZAPRZĘGU KONNEGO 3 sztuki, w tym 4 .ser
duszka*, w środku orzeł z rozpostartymi skrzydłami, stare, za
bytkowe, - 250 zi. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
FOTEL + sofa. tapicerowane, - 1.800 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/61-23-34
FOTEL orzechowy do biurka - 300 zł, stolik Ludwik - 300 zi, stół 
owalny ♦ krzesła • 800 zi. Wrociaw, tel. 071/345-54-99 
FOTEL EKLEKTYCZNY duży, orzechowy - 1500 zł, kredens 
orzechowy • 4000 zi, duże biurko, • 1.200 zi. Jawor, tel. 
076/870-31-20, 0602/37-23-93
HEŁM wzór 40/50, stan idealny, kompletny • 15 zi/szt. Wrodaw, 
tel. 0603/76-55-05
HEŁM WOJSKOWY NRD z siatką • 60 zl, hełm wojskowy ame
rykański M1 z kamuflażem - 80 zł. Wrocław, tel. 071/362-65-93, 
0605/76-57-97
HEŁMOFON CZOŁGOWY kompletny • 35 zi/szt. Wtocław, tel. 
0603/76-55-05

HEŁMY POLSKIE wzór 40/50, stan idealny, kompletne - 15 
zl/szt., hełmofony czołgowe, kompiptne - 35 zl/szt. Wrodaw, tel. 
0603/76-55-05
O  KAFLE Z ORNAMENTEM poniemieckie, stan b. do

bry, bardzo ładne, okazja, pilne, • 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-62-75 po godz. 18 

KOMODA z szufladami, do renowacji, • 300 zl. Krosno Odrzań
skie, tel. 068/383-84-95
KOMPLET GABtNETOWO-SALONOWY międzywojenny • kre
dens ♦ pomocnik • komoda z nadstawką + ławka zabudowana, 
dębowy, wnętrze mahoniowe, bogato zdobione, stan idealny, •
9.900 zi. Wałbrzych, tel. 074/665-04-45 
KREDENS dębowy, duży, rzeźbiony, przed renowacją, w stanie 
dobrym, - 1.500 zl. Jawor, tel. 076/870-31-20, 0602/37-23-93 
KREDENS zdobiony, po renowacji, - 2.500 zł. Ścinawka śred
nia, tel. 074/871-57-20
KREDENS dębowy, przedwojenny, stan b. dobry, -1.200 zl. Wro
daw, tel. 071/342-23-13
KREDENS demny orzech + stolik z okresu międzywojennego,
• 600 zl. Wrodaw, tel. 355-93-16, 0502/99-94-43 
KREDENS EKLEKTYCZNY ok. 100-letni, pochodzący z połu
dnia Francji, wysoki, mahoniowy, z głębokimi rzeźbami zwie
rząt, po renowacji, b. efektowny, - 10.000 zŁ Brzeg, tel. 
077/416-20-71
KREDENS EKLEKTYCZNY dębowy, stan bardzodobry, zakon
serwowany, kryształowe szybki, wys. ok. 2 m, - 15.000 zl. Wał
brzych, tel. 074/665-26-97
KREDENS POKOJOWY dąb-czeczota orzechowa, lata 20-ste 
ub. wieku, po renowacji, stan b. dobry - 4.500 zi. Kobylin, tel. 
0503/51-96-88
KREDENS, KOMODA z lat międzywojennych • 2.000-2500 zl.
Wrociaw, tel. 0503/72-64-06, 071/354-32-96
KRZESŁA EKLEKTYCZNE z orzecha i rafii, stan b. dobry, 6
sztuk - 230 zl/szt. Brzeg, tel. 0605/67-67-58
KUFER MADELR-KOFFER stan dobry, pizedwojenny, - 500 zl.
Bielawa, tel. 074/833-01-33
KUFER DREWNIANY metalowe okucia • 120 zi. Wrodaw, tel. 
071/347-84-25, 0603/69-40-13
KUPIĘ BAGNETY do KBKAK, noże szturmowe, hełmy Wojska 
Polskiego, Obrony Cywilnej, a także kaski .ORMO* i .ZOMO*, 
tarcze milicyjne. Wrodaw, tel. 0603/76-55-05 
KUPIĘ BAGNETY DO KBKAK noże szturmowe, hełmy z woj
ska i obrony cywilnej, kaski ,Ormo‘, tarcze milicyjne. Wrocław, 
tel. 0603/76-55-05 V
KUPIĘ BIEUŻNIARKĘ stan obojętny, do renowacji. Wrodaw, 
tei. 071/344-77-91
KUPIĘ KATARYNKĘ najchętniej sprawną. Wrocław, tel. 
071/355-38-86
KUPIĘ KOMODĘ starą, szafę, bibliotekę przedwojenną, stary
obraz. Jelenia Góra, tel. 075/754-20-07
KUPIĘ KOMODĘ stan obojętny, do renowacji. Wrodaw, tel.
071/344-77-91
KUPIĘ KOMODY BIEUŻNIARKI szafy, stdy, kredensy, sofy, wi
tryny, zegary, obrazy. Świeradów Zdr., tel. 075/781-72-89, 
075/781-72-05
KUPIĘ MEBLE poniemieckie, mogą być do renowacji. Wrociaw, 
tel. 0600/41-13-90
KUPIĘ MILITARIA kabury do P08, P38, hełmy, bagnety, szyldy, 
reklamy emaliowane niemieckie z II wojny światowej. Wrodaw, 
tel. 0603/76-55-05
KUPIĘ STÓŁ przedwojenny, do renowacji, stan obojętny. Wro
daw, tel. 071/344-77-91
KUPIĘ STÓŁ dębowy na 24 osoby. Wrocław, teł. 0605/54-59-14 
KUPIĘ ZEGAR STOJĄCY LUB WISZĄCY poniemiecki. Wro
daw, tel. 071/344-77-91
LAMPA KATEDRALNA BREVETTE oliwno-naftowa, francuska. 
XVIII w., brak klosza, z opisem na tabliczce, kolor złoty, wys. 
bez klosza 40 cm, wys. całkowita 62 cm, szer. 15 cm, - 3.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-14-14, 0606/42-02-82 
LAMPY SAMOCHODOWE z lat 30/70, opony Continental
4.00-19 (do DKW), trójkątne kanistry z lat 20/30, kanistry 201 
Wehrmacht firmy Nirona, tylne lampy wojskowe, szperacze, alu
miniowy reflektor czołgowy, itp. - ceny od 20 zl. Wrocław, tel. 
0694/73-65-24
LATARKA WOJSKOWA kątowa, nowa, • 28 zł. Wrocław, tel. 
071/362-65-93, 0605/76-57-97
LUSTERKA 5 szt., w cenie 200-800 zł. Świdnica, tel. 
0501/48-25-42
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrodaw, tel. 
071/785-69-58, 0501/96-18-01
ŁÓŻKA lite drewno dębowe, rzeźbione (motywy kwiatowe), stan 
b. dobry, - 2.000 zł lub zamienię na zegary. Zgorzelec, tel. 
075/778-22-05
ŁÓŻKO 2 szt., drewniane, międzywojenne; stanowiące łoże o 
wym. 2,0 m x 1,90 m, stan idealny. - 790 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665*04-45
MAGIEL ręczny, poniemiecki, stan idealny, - 2.200 zi. Wałbrzych, 
tel. 074/868-73-58
MAGNETOFON GRUNDIG szpulowy, lampowy, ,na chodzie*. 
Krzydlina Mala, tel. 071/389-02-27 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER przedwojenna, sprawna, -150 
zl. Lubsko, tel. 068/372-08-54
MASZYNA DO SZYCIA VERITAS na korbkę -120 zl. Wrocław, 
tel. 071/347-84-25, 0603/69-40-13 
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicznie 
sprawna - 6.000 DEM. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
MEBLE Bliźniarka orzechowa, na kolumnach, odrestaurowana, 
z nadstawką - 1.100 zi; komoda Bidermeier, odnowiona -1.100 
zł oraz witryna czereśniowa, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0607/03-99-20
MEBLE szafy, bieliźniarki, komody, biblioteczki oraz inne dro
biazgi, ceny 50-1.000 zi. Ciepłowody, tel. 074/810-37-01 - 
MEBLE przedwojenne : szafa, komoda, bieliźniarka, stół, po 
renowacji, mahoniowe, - 5.000 zł. Głogów, tel. 076/834-20-55 
MEBLE zegary stojące i inne. Kłodzko, tel. 074/867-46-03, 
0606/28-28-94
MEBLE dębowo-brzozowe : łóżko owalne, szafa 4-drzwlowa, 
rzeźbiona (motyw kwiatowy), toaletka, 2 szafki nocne, stan b. 
dobry, - 4.150 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-22-05 
MEBLE kredens z nadstawką, pomocnik, stół na 12 osób (js* 
sny), 6 krzeseł, ława, styl ludwikowski, biblioteka sosnowa, 
eklektyczna, biurko 4 krzesło • 500-1.500 zł. Syców, tei. 
062/786-15-55
MEBLE kredens eklektyczny na kolumnach • 3.300 zl, komplet 
6 krzeseł elkeltycznych z muszlą - 1.300 zł, lustro, bieliźniarka 
• 600 zł, bufet na lwich łapach • 3.600 zł, sofa orzechowa eklek
tyczna i fotele -1.400 zi, biblioteka • 1.800 zł, biurko • 1.600 zl. 
Wrocław, tel. 0607/22-77-20
OBRAZ stary, scena pasterska, kopia Bouchera, proste, orze
chowe raimy, wym. 210 cm x 150 cm, - 9.000 zł. Wrocław, tei. 
071/322-22-09 .
OBRAZ OLEJNY Z. Badowskiego, na płótnie, wym. 260 x 150 
cm, Alegoria Patriotyczna z 1906 r., stan b. dobry, oraz 100 pocz
tówek pocz. XX w. malarstwo, • 17.000 zł. Jawor, tel. 
0503/12-56-74
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt, -
9.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
PIEC KAFLOWY 100-letni, narożny, ciemnozielone kafle, wy- 

. kończony kopulą na kolumnach, na ścianie czołowej rozeta, stan 
b. dobry, - 2.500 zi. Domaszowice, Strzelce 62b, tel. 
077/419-40-09 po godz. 20,0607/15-05-05 
PIEC KAFLOWY wolno stojący, 170x45x35 - 300 zl. Wrocław, 
tel. 071/363-46-18
PIECE KAFLOWE BUDERUS z wkładem żeliwnym, od 2.500 zł 
do 3.000 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
POPIERSIE „URSZULKI” Jana Kochanowskiego, z rodzinne
go dworu, z XVII w., wys. 32 cm, szer. 24 cm, dl. 22 cm, - 7.000 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-14-14, 0606/42-02-82 
PORCELANA Meissen (talerz) - 600 zl, Limoges 6 szt. Francja 
- 1.200 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-14-14,0606/42-02-82 
PRASA LITOGRAFICZNA z 1905 r, • 3.000 zl. Milicz, tel. 
071/384-18-89

RADIO DIORA'- 35 zł. Targoszyn, gm. Mściwojów, tel. 
078/872-87-08 pb -19
REKONSTRUKCJA SZABLI POLSKIEJ z*końca XVIII w, bo
gato ilustrowana mosiądzem rzeźbionym w motywy kwiatowe, 
kabląk otwarty .wąsy*, ppłuCh,. kapturek z lartuchem, trzonek 
obciągnięty skórą, pochwa, - 2.000 zl. Oleśnica, tei. 
0605/06-90-79
SEKRETARZYK EKLEKTYCZNY • 4000 zł, lustro eklektyczne - 
700 zł, biblioteki, szafy, stoły, krzesła, fotele, 250-1400 zl, sze- 
zląg - 600 zl, kredens kuchenny - 1200 zi. Wrocław, tel. 
071/349-16-83
SERWANTKA LUDWIK FILIP oklelnowaną, po renowacji, -1.200 
zl. Jawor, tel. 076/870-31-20, 0602/37-23-93 
SOFA tapicerowana, po renowacji, 2 szt, • 1.500 zł. Kamienna 
Góra, te|. 0605/61-23-34
SOFA EKLEKTYCZNA nowe obicie, dębowa, - 2.000 zi, kre
dens secesyjny na czterech kolumnach, kolor orzechowy, wy
miary: 2.20x1.40, • 2.000 zł, kredens Art-Deco, orzechowy, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19, 0605/10-16-36 
STOLIK metalowy z okrągłym blatem, bogata wschodnia orna
mentyka, • 600 zł. Wrodaw, tel. 071/36.1-37-24 
STOLIK BIEDERMEIER nidak, do remontu, oryginalny, kpi., cze
reśniowy, z 1825 r, - 1.200 zl. Kłodzko, tel. 074/867-46-03, 
0606/28-28-94
STÓŁ duży, masywny, 12 osób ♦ 6 krzeseł, wys. 120 cm, lekko 
rzeźbione -1.700 zł, stół 10-osoboWy + 4 krzesła - 500 zł, bufet 
♦ pomocnik zdobiony • 2.100 zł, szafa 2 i 4-drzwiowa. Leszno, 
tel. 065/520-83-00, 0605/06-97-09 ^
STÓŁ EKLEKTYCZNY dębowy, rozkładany na 8 osób, 1 blat 
staiy i 2 rozsuwane, po renowacji, • 1.300 zł. Wrodaw, tel. 
0501/81-15-38
STÓŁ LUDWIK FILIP .bodan*, czereśniowy, -1.200 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-82-41 
STRZELBA 2-lufowa, z XIX wieku, krótka, kurkowa* łamana, 
zdobiona rękojeść, okucia, • 3.500 zl. Chojnów, tel. 
076/819-64-29
SZAFA 3-drźwiowa, z lustrem, z okresu międzywojennego, •
1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-54-06, 0605/32-11-62 
SZAFA EKLEKTYCZNA 2*drzwiowa, szuflad, kolumny, po re
nowacji, stan b. dobry, • 2.000 zl. Lubin, tei. 076/846-78-71, po 
godz. 15
SZYLD EMALIOWANY z orłem .landjugeret* oraz maszyna do 
szycia Singer, nogi ażurowe, kpi., Pfaff, licznik obrotów, mo
siężny, lornetka 10 x 50, cena od 50 zl. Ziębice, tel. 
074/819-03-90 wieczorem
WANNA PRZEDWOJENNA po renowacji, czarno-czerwona, na 
ozdobnych nóżkach, wolno stojąca, stan idealny, - 3.500 zł. Le
gnica, tel. 076/721-94-72
WIDOKÓWKA BRESLAU NEU DOMBRUCKE 1905 oraz Reh- 
den Totalnn Sicht. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
WÓZ KONNY na drewnianych kołach, po renowacji, - 900 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-84-55
ZEGAR STOJĄCY szafkowy, z gongiem, • 2.500 zł. Wrociaw, 
tel. 071/348-36-50
ZEGAREK JUNGHANS ręczny, pozłacany, • 350 zł lub zamie
nię na meble, lub zegar wiszący. Wrocław, tei. 071/344-77-91 
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letni, złoty i srebrny, •
7.000 zi. Namysłów, tel. 0603/77-24-00

RÓŻNE  
KUPIĘ

AGREGATY, silniki elektryczne i inne urządzenia nadające się 
na złom oraz złom metali kolorowych, wydnki, własny trans
port. Wrodaw, tel. 0608/16-52-81 
AUTOGRAFY ZNANYCH LUDZI m.in. Gomułki/Cyrankiewicza, 
Bieruta, Wyszyńskiego i innych. Wrociaw, tel. 789-62-07 
AUTOMAT ZAROBKOWY flipery, także niesprawne I do remon
tu. Zielona Góra, tel. 0600/32-31-68 
O  BUTELKI MONOPOLOWE różne oraz 0,751, piwo, 

wino, oranżada; kupię różne transportery. Polko
wice, tel. 076/847-90-32 84016881

Now o otwarty 0P010805

PUNKT SKUPU PALET
.u l. Reym onta  10 (nap rzec iw ko  w ięzien ia) 
tel. 0-603 09 77 96, 071/317-03-33

BUTELKI MONOPOLOWE po piwie, winie i inne oraz transpor
tery. Wrodaw, tel. 071/345-68-79, 0601/75-49-59 
CZĘŚCI ELEKTRONICZNE kondensatory, płyty drukowane, całe 
urządzenia lub inne, mogą być uszkodzone lub przeterminowa
ne. Wrocław, tel. 0605/31-99-88 
EUROPALETY używane. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FOUA LDPE, PP. Wrodaw, tel. 071/315-37-26, 0503/98-58-04 
GRZEJNIKI PANELOWE konwektorowe. Wrocław, tel. 
071/352-15-02 wieczorem
KASETON REKLAMOWY jednostronny: 120 x 70 cm oraz dwu
stronny (mały). Wrocław, teł. 0606/40-34-24 
O  KOLEKCJONER Z NIEMIEC poszukuje starych za

bawek (sprzed 1950 r.), za kaide „Steiff-zwierzę” 
płacę od 400 do 1.000 zł, a za „Steiff-misia" od
1.000 do 6.000 zł. Niemcy, tel. 0049/22-14-99-42-97 
02018481

KOREKTOR DIORA FS 522. Gubin, tel. 068/455-58-72, 
0608/88-99-95
MILITARIA stare i współczesne: bagnety, szable, odzież np. 
mora itp., odznaczenia. Wrocław, tel. 071/362-65-93, 
0605/76-57-97
NOŻYKI DO MASZYNEK GILLETTE. Wrocław, tel. 
0602/58-94-57
ODPADY FOLII butelki PET i inne tworzywa. WroclawL tel. 
0608/51-94-79
ODZIEŻ WOJSK US ARMY bluzy, spodnie, kurtki, czapki, ekwi
punek wojskowy i inne. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
PARA TERMOZGRZEWALNA 500 m2. Jelenia Góra, tel. 
0601/75-09-10
PRZEKAŹNIKI CZASOWE RTS 61. styczniki, odłączniki 
OZK-600A, 1000A, 1500A. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-80-89
PUNKTY KONKURSOWE I GOLE z butelek PEPSI - 1 zi/20 
szt. Wrocław, tel. 0608/16-52-81

AKCJE PZU 
0-600 139 339
___________   OPOH964

O  SKUPUJEMYZŁOM STALOWY, ŻELIWNY oraz me
tali kolorowch, gotówka „od ręki” , płacimy naj
więcej, odbieramy własnym transportem. Każda 
ilość., tel. 0607/32-97-77 02026131

STYCZNIKI TSM-1, JD, JDX różne ilośd, możliwy dojazd. Wro
daw, tel. 0607/25-13-18
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 40/42, wzrost 170 cm, nie zniszczo
na, w rozsądnej cenie, po czyszczeniu, z Wałbrzycha lub oko
lic, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-24-03

SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36. na wzrost 170 cm, z dodatkami. 
Wrocław, tel. 0606/76-73-80
O  ZŁOM STALOWY I METALI KOLOROWYCH, kabli, 

silników, transformatorów i spawarek. Zaprasza
my do stałej współpracy. PHU „DUAL” , tel. 
0607/38-85-21 01031611

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

ATLAS ŚWIATA duży, • 700 zł. Wrocław, tel. 071/788-85-77 
AUTOMAT ZAROBKOWY gra TV z programem .Teken*, - 2.300 
z ł, ew. inny. Nysa, tei. 077/448-37-57, 0604/09-16-43 
AUTOMAT ZAROBKOWY .łapacz maskotek*, nowy, - 7.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-90-90 
AUTOMAT ZAROBKOWY DARTS stojący, - 2.500 zł. Wrodaw; 
tel. 0503/66-04-35
AUTOMATY ZAROBKOWE owocówki, od 1.000-2.000 zl. Nysa, 
tel. 0600/60-72-57
AUTOMATY ZAROBKOWE AWP .Cash-cade*, .Phoenlx’, Joc- 
ker 300*, przerobione, firm JPM i Elem, - 1.300 zi. Opole, tel. 
0607/38-15-93
AUTOMATY ZAROBKOWE .łapacze maskotek', • 4.000 zl. Ści
nawa, tel. 076/843-69-86
AUTOMATY ZAROBKOWE pokery barowe, - 1.700 zl /szt. lub 
zamienię na flipery, bujaki. Wrocław, tel. 0600/32-31-68 
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wartość 4.000 zl, możliwa 
zmiana modelu, umowa promocyjna, - 3.000 zl. Syców, tel. 
062/785-52-08, 0608/64-27-83
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ do odbioru natychmiast, ko
lor i model do wyboru, 36 rat spłaconych, reszta do spłaty. Lu
bin, tel. 076/840-87-69, po 20
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 2.200 zi, - 800 zl. 
Wrodaw, tel. 342-16-48, 0502/26-46-53 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpisowe 400 zi, - 200 zi. Wro
daw, tel. 071/788-79-42
AUTOTAK FIAT PALIO z możliwością zmiany na Fiata Punto, 
36 rat ♦ ostatnia rata, - 15.000 zl. Wrodaw, tel. 0608/67-67-76 
BECZKA 1.000 i, - 600 zł. Brzeźnica, gm. Dąbie, tel. 
068/383-21-02
BECZKA ALUMINIOWA owal, poj. 1700 litrów, na podwoziu 
przyczepy 1-osiowej (solidna rama, oś, koła 750 x 20, dobre 
ogumienie), - 1.000 zi. Jawor, tel. 076/870-57-39 
BECZKA METALOWA ocynkowana, 1000 I, nowa, • 450 zl. 
Trzebnica, teł. 071/398-31-35, 0603/49-99-92 
BECZKI PLASTIKOWE hermetyczne zamknięde, poj. 1201, po 
paśde do myda rąk, dopuszczalny kontakt z żywnością, • 25 
zi. Bolesławiec, tel. 075/734-59-35, 0601/69-11-37 
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew*, zakręcane i hobokl, do ce
lów spożywczych - 20 zt/szL Wrocław, tel. 071/339-72-81
O  BEZPRZEWODOWE SYSTEMY ALARMOWE do 

mieszkań, domów, biur i sklepów, monitoring 
obiektów, centrale alarmowe od 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-87-82, 0603/31-62-13 02026101

BRANSOLETKA złota, do zegarka damskiego, nowa, waga 30 
g - 30 zł/g. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03
O  BROŃ MYŚLIWSKA DRYLING MERKEL • 7.200 zł, 

dubeltówka (Bock) • 1.400 zł, dubeltówka (Bock) - 
250 z ł. ., tel. 062/730-38-47 03003341

BRUSY orzecha włoskiego, niska cena. Jawor, tel. 
076/870-04-45
BUCIKI DZIECIĘCE sandałki skórzane i trzewiki, rozm. 15 i 17,5 
oraz ubranka dla chłopca od 1,5-4 łat, letnie i jesienne, stan b. 
dobry, ceny od 4-25 zł. Wrodaw, tel. 336-67-04 
BUJACZEK • LEŹACZEK dla dziecka 3-8-miesięcznego, - 45 
zł. Wrodaw, tel. 353-38-53
BUTELKI poj. 0.33 M l -  0.15 zl/szt. ♦ transportery • po 1 zł. 
Wrodaw, tei. 071/324-27-86
BUTELKI MONOPOLOWE około 3.000 szt., 1/2 litra • 15 gr/szt., 
po piwie, 1/2 litra, 500 szt. • 15 gr/szt. Nysa, tel. 077/433-92-06 
po godz. 17
BUTELKI PO ATRAMENCIE poj. 30 ml, ok. 30 tys. sztuk, -4.000 
zl. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 0502/82-74-46 
O  BUTLE acetylenowe, tlenowe, 3 szt., po legaliza

cji, pełne, komplet nowych palników, węże - 2.000 
zł., tel. 071/311-42-98,0501/63-15-89 02026411

BUTLE NA SOK poj. 15 i 251, • 50 zl. Lubsko, tel. 068/372-08-54 
BUTLE NA WINO lub sok, 15 I, 25 I, - 50 zl. Lubusko, tel. 
068/372-08-54
BUTY OFICERKI nr 42, na kapturek, do sportowej jazdy na ko
niu, - 200 zl. Wrocław, tel. 071/788-85-77 
BUTY WOJSKOWE .US Army* piechoty morskiej, czarne, skó
rzane, sznurowane, nowe, rozmiar 9.5, • 220 zł. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
CHODZIK DZIECIĘCY z zabawkami - 50 zl. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
CHODZIK DZIECIĘCY CHICCO regulowana wysokość. • 150 
zl. Wrocław, tel. 071/780-51-64
CZASOPISMA ekonomiczne, marketing, logistyka, inne. Żmi
gród, tel. 0501/09-89-58
CZASOPISMA EROTYCZNE z 2001 r., na CD i kasetach video. 
Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
CZASOPISME EROTYCZNE .Peep Show*, 25 szt., .Cats*, 20 
szt. i inne, .Varpp*, ,Sexolatki*, .Intim Kontakt*, .Ściśle tajne*, 
.Striptiz*, .Afrodyta* • 3 zl/szt. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-03 
CZASOPISMO „EASY DEUTSCH” segregatory, 120 numerów, 
kasety, - 400 zl. Karczowiska, tel. 076/844-82-52 
CZASOPISMO „EASY DEUTSCH" 118 numerów w 5 segrega
torach + kasety, • 300 zl. Wrodaw, tel. 351*33-70 
CZASOPISMO „PIŁKA NOŻNA" numery od 1993 r. Śdnawa, 
tel. 0603/10-64-63
CZASOPISMO „SECRET SERVICE’’ 160 szt., o tematyce kom
puterowej, między innymi: .Secret Service*, .CD-Action*, .Świat 
Gier Komputerowych*, .Reset*, .10*, .Gambler* i inńe, -100 zł. 
Wrodaw, tel. 341-31-52
CZASOPISMO „ŚWIAT WIEDZY" numery: 220, 207, 200 199 
do 192,168,167,144,177, 98, 71, 54, cena 20 zl. Cieszków, 
tel. 071/384-81-48
CZASOPISMO „ŚWIAT WIEDZY" 7 segregatorów, 210 nume
rów, - 700 zl. Karczowiska, tel. 076/844-62-52 <
DOMKI DREWNIANE meble ogrodowe, zabudowa wnętrz, sto
ły, ławki, bramy.tel. 0601/85-12-15 
DONICZKI CERAMICZNE używane, fi 10.5 cm • 10 gr/szt.., tel. 
071/311-74-56, 0600/39-76-23
DREWNO GRILLOWE do grilla lub wędzenia, grosza, śliwa, 80 
m3, • 10 zl /m3 polupanego. Trzebiel, tel. 068/375-52-14 
DREWNO KOMINKOWE -110 zl/m3. Jordanów Śląski, woj. wro- 
dawskie, tel. 0603/40-27-41
DREWNO KOMINKOWE 10 m3, szczapy, sezonowane 3 lata, 
dąb, brzoza, buk, akacja, - 90 zi /m3. Trzebiel, tei. 068/375-52-14 
DREWNO KOMINKOWE stale dostawy,'możl. transportu • 70 
zi/m3. Wrodaw; tel. 0605/51 -84-31 
DREWNO KOMINKOWE • 110 zi/m3, transport gratis (również 
skupuję drewno liściaste). Mirosław Pasieka, Wrocław, ul. Doł- 
nobrzeska 61c/1, tel. 071/349-21-69 
DREWNO OPAŁOWE kominkowe, papierówka, od 40 zl. Mało
mice, tei, 068/376-99-38, 090/37-93-68 
DREWNO OPAŁOWE różne, stare meble, okna, drzwi, przyjmę 
każdą ilość. Wrodaw, tel. 071/324-27-86

HURTOWNIA § 
ODZIEŻY § 

UŻYWANEJ o 
Jawor, tel. 0-603 782 336

FARTUCH ROBOCZY cena 5 zl/szt. Wrocław, tel. 071/353-62-54 
po godz. 15, 0606/73-39-15
O  FIGURY DEKORACYJNE sprzedam. Bytom Od

rzański, tel. 0602/88-52-87 84001301
FUTRO Z NOREK długie, czarne, dęte, z łapek, • 1.000 zi. Wro
daw, tel. 0604/51-43-01
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, -15 zl. Brzeg, teł. 077/416-12-77 
HUŚTAWKA GRACO nakręcana korbką • 200 zl. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
KABINY PLASTIKOWE WC 3 sztuki, • 1.000 zi. Legnica, tel. 
076/855-30-50
KALKULATOR ELEKTRONICZNY z taśmą, - 90 zl., tel. 
074/664-40-24, 074/849-11-65
KARNET NA MECZE ŻUŻLOWE stadion olimpijski, trybuna 
giówna (najlepsze miejsca), 3 rundy zasadnicze, 3 finałowe, 
.Zloty kask”, .Memoriał Nieśderuka*, • 130 zi. Wrodaw tel.-*
363-62-67
KLOCKI LEGO SYSTEM 25 zestawów, małe i duże ♦ 1.7 kg 
luzem, - 400 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-12-80 w godz. 19-22 
KOJEC DREWNIANY VOX 6-kątny, -150 zl. Wrocław, tei. 
071/780-61-64
KOJEC DZIECIĘCY i łóżeczko turystyczne, • 90 zł. Wrocław, 
teł. 071/787-88-11
KOLEJKA ELEKTRYCZNA TT i HO, - 1.000 zł. Kalisz, tel. 
062/764-73-15 do godz. 20
KOLEJKA ELEKTRYCZNA TT elektrowóz, diesel, parowóz, pa
rowóz z węgtarką, wagony, semafory, szlabany el., most, stacja 
z torami, zwrotnicami, - 500 zi. Wałbrzych, tel. 074/666-11-16 
KOLEJKA ELEKTRYCZNA PIKO szyny, lokomotywy, wagony, 
transformator, - 3.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/844-86-53 
KOŁA DREWNIANE z obręczami i piastami, 3 duże i 3 małe, 
stan dobry, - 400 zi. Wałbrzych, tel. 074/666-12-80 w godz. 
8.30-10
KOŁYSKA DZIECIĘCA FOX, • 200 zl. Wrocław, tel. 
0609/49-48-91
KONWIE ALUMINIOWE poj. 251, 30 szt., na miód lub mleko • 
50 zł/szt. Wrocław, tel. 071/357-10-93 
KRZESEŁKO DZIECIĘCE ♦ stolik, - 80 zl. Brzeg, teł. 
077/41642-77
KSIĄŻKA .Anatomia Topograficzna i Stosowana* t. 2, W. Łasin- 
ski, - 30 zl. Wrocław, teł. 0503/66-72-74 
KSIĄŻKA album z reprodukcjami Antoniego Brodowskiego, - 
20 zł. Wrocław, tel. 793-52-57
KSIĄŻKI TYGRYSY z lat 1957-1981.100 szt.. 0.5 zl/szt.. .Po
radnik kierownika budowy* 2 tomy • 55 zl. Wołów, tel. 
0601/19-14-48
KSIĄŻKI do I klasy gimnazjum • od 8 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/373-98-64
KSIĄŻKI DLA DZIECI w twardych okładkach, bajki, duży for
mat, niezniszczone, zadbane, ceny od 4-25 zl. Wrodaw, tel.
336-67-04
KUCHENKA PLASTIKOWA wodoodporna, nadająca się do 
ogrodu, z naczyniami - 60 zl. Wrodaw, tel. 0603/36-97-69 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO .SITA* podstawowy i średnio- 
zaawansowany, dodatkowo język niemiecki, gwarancja, - 900 
zl. Gorzów Wlkp., tel. 0504/84-51-34 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla średnio zaawansowanych, 
32 lekcje, zeszyty + kasety,.: 100 zl + koszty przesyłki. Sylwe
ster Matysiak, 59-975 Sulików, gm. Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ESKK w biurze i biznesie, 32 
lekcje, kasety i zeszyty, - 250 zl. Lwówek Śląski, tei. 
075/782-23-08, 0607/79-39-76
O  KURTKI SKÓRZANE damskie, męskie, ceny od 120 

zł. Wrocław, tel. 071/360-16-42, 0503/64-30-40 
81012591

LAMPY ELEKTRONOWE EL-34 - 25 zl/szt., przekaźniki kon
taktowe 6V, 12V, 24V • 30 gr/szt., kubkowe rdzenie terrytowe 
AL-400 - 80 gr/szt., produkcji Siemens Polfer. Wrocław, tel. 
0605/31-99-88
LAMPY JARZENIOWE wiszące„ podwójne, -.50 zł. Wrodaw, 
tel. 071/357-28-45
LAMPY JARZENIÓWK1130 cm dl.. 22 cm szer. - 69 zl/szt. Wro
cław, tel. 0606/64-92-21
LAMPY ŚWIETLÓWKI kpi., dl. 1.2 m, 40 szt. - 4<J zl/szt. Wro
daw, tel. 071/789-97-22, 0601/92-72-44 
LEŻACZEK DZIECIĘCY RENOPOL stan Idealny, -30 zl. Sy
ców, tel. 062/785-21-55
LISTY Z OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH OSwiędm, Mau- 
thausen, -150 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 miejsc, 
z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze biało-czerwonym, 
adaptacja dągnika, - 65.000 zl. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
MAPY SAMOCHODOWE -10 zł/szt. Wrodaw. teł. 071/348-73-88 
MASKA PRZECIWGAZOWA typu .słoń*, nowa, nie używana, z 
podręczną torbą, - 40 zł. Wrocław, tel. 329-55-24 
MIERNIK UNIWERSALNY RLC 316 - 80 zl, częstościomierz cy
frowy PFL-20 -120 zl. Wrocław, tei. 793-52-57 ?
MILITARIA: menażka, manierka/hełm, niezbędnik, torba poło
wa, łopatka, telefon połowy, kombinezon OP1, inne, ceny 5-40 
zi. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
MILITARIA US ARMY: manierka, pas, szelki, ładownica, ple
cak .Alice", torba .Cargo*, łopatka, opatrunek, od 10 zi. Wro
daw, tel. 0603/76-55-05
MODELE LATAJĄCE zdalnie sterowane, budowa, nauka pilo
tażu, - 500 zl. Wrodaw, teł. 0503/91-56-77 
MODELE SAMOCHODÓW firm Chrono, UT, ERTL, ReveU, So- 
lido, Maisto, BBurago i innych, skala 1:18, od 30 zi. Wrocław, 
tel. 071/325-90-13 wieczorem, 0502/96-47-77 
NAGROBEK GRANITOWY z granitu Strzegom, z demną tabli
cą- od 1500 zl. Strzegom, tel. 074/855-30-47, 855-68-04 
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE cena 7 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15 
NIANIA ELEKTRONICZNA zasięg 200 m, podsłuch do pokoju 
dziecka, -150 zl. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 0603/55-59-58 
NIANIA ELEKTRONICZNA fabrycznie nowa. oryginalnie zapa
kowana, prod. zachodniej, -130 zL Wrocław, tel. 071/781-94-74, 
071/786-49-44
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI-COSI z budką, do 10 kg, z funk
cją fotelika samochodowego • 150 zl, nosidełko na stelażu - 80 
zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22. 0603/55-59-58 
OBRAZY OLEJNE współczesne, o różnej tematyce, również 
na zamówienie • 200 - 4Q0 żł. Wrocław, tel. 0503/86-46-44

HURTOWNIA SORTOWANEJ 
ODZIEŻY UŻYWANEJ

“ARTUR” OPOH512

tel./kom. 0603 635 243
CENA I JAKOŚĆ 
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P la rw s za  firm a w  P o ls c a ,  re a lizu ją ca  k o m p le k so w a  
u s łu g i ś lu b n a  w  s y a ta m ia  ra ta ln y m  np . 
■trojenia kościołów, gra rui skrzypcach Ave Marla,

_____ cje.podróże poślubne-Wtacłwod 512 zU wiole Innych u»lug.
Wynajem Limuzyi
D o  Panatwa dyspozycji:Cadillac, L in co ln , R o lls  R oy cs.

i - l l m u ł y n . c ó m . p l

Tel.0603 603 603. (071) 789 35 35
O  ODZIEŻ nowa, prod. niemieckiej, firmy Hannes - 

damska i dziecięca, po atrakcyjnych cenach. Wro
cław, tel. 071/349-50-22 02026761

ODZIEŻ dla dziewczynki, od 4 do 6 lat, letnia i zimowa, stan b. 
dobry, cena od 2 do 20 zł. Wrocław, tel. 071/359-90-22, 
0501/14-78-67 .
ODZIEŻ WOJSKOWA idealna dla myśliwych, wędkarzy, harce
rzy i jako robocza, kurtki, spodnie. zestąwy; nieprzemakalne, 
bluzy, koszule, czapki, bielizna, plecaki, inne] ceny od 10 • 90 
zł. Wrocław, tel. 362-65-93, 0605/76-57-97 
ODZIEŻ US ARMY spodnie .Woodland*, .Pustynna Burza’ • od 
50 zł, bluzy .Woodlańd", .Pustynna Burza’ • od 35 zł, manierki, 
menażki wojskowe, ładownice, czapki .Woodland' - od 15 zł. 
Wrodaw, tel. 0603/76-55-05
O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, dzie

cięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli - od 3 zł. 
Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014771

PALETY DREWNIANE wymiary 80 x 120 - 5 zł/szt. Jordanów śl.; 
tel. 071/316-10-74
PIELUSZKI LIBERO od 5 do 8 kg, 110 szt. - 50 zl. Wrocław, teł. 
0602/65-51-89
PIELUSZKI LIBERO na rzepy, od 5-8 kg, dla chłopców I dziew
czynek, opakowania po 22 szt. • 11 zł/opak. Wrodaw, tel. 
071/346-26-22, 0606/82-50-58
PISTOLET GAZOWY prod. niemieckiej, 2 magazynki, kabura, - 
450 zl lub zamienię na telefon GSM, zestaw .Cyfra*”, .Wizja TV”. 
Wrodaw, tel. 0501/97-96-25
PLAN „WYSTAWEK” cały rok, 160 miast - 50 zł. Legnica, tel. 
0605/39-24-64
PLAN „WYSTAWEK” W NIEMCZECH oraz spis stacji gazu LPG, 
- 50 zl. Nowa Sól, tel. 068/355-53-10,0608/07-90-16 
PLAN „WYSTAWEK” W NIEMCZECH na cały rok, - 50 zl. Twar
dogóra, tel. 071/315-92-59
PŁYTA NAGROBNA granitowa, napisowa, - 250 zl. Wrodaw, tel. 
071/348-73-88
POSZUKUJĘ ŚWIADKÓW KOLIZJI samochodów na skrzyżowa
niu M.C. Skłodowskiej • pł. Grunwaldzkiego, dnia 1.06.2001 r., 
godz. 18.10, kremowe taxi. Wrocław,-teł. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
PRACA LICENCJACKA z marketingu i zarządzania, • 500 zl. 
Wrodaw, tel. 0501/09-89-58
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ, mąż jest na rende, ja pozo
staję bez pracy, mamy dwoje dzied, zalegamy z opłatą za prąd i 
gaz, dziękuję ludziom dobrego serca, nr konta 
3310205138-532902765 PKO BP O/Swidnlca.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na leczenie chorego syna i 
męża, mamy tylko jedną skromną pensję, która nie wystarcza 
nawet na jedzenie, za każdą złotówkę b. dziękujemy, nr konta 
BSK RCO Wrodaw 10501576-2239086479.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ KB S A. O/Leszno 
150015-17-101510076586, dziękuję. Bogusława Rynek, 64-100 
Leszno, ul. Narutowicza 59, tel. 065/520-69-36'
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na operację plastyczną dla
4-łetniej córki, która uległa dężkiemu popażeniu, żyjemy z 1 pen
sji, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, wierzymy, że są jeszcze lu
dzie dobrego serca, którzy zrozumieją nas i pomogą, Bank Za
chodni o/Oleśnica 4405-4710-0489-5708! Oleśnica 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ potrzebuję: sprawną lodów
kę, szafy, półki wiszące lub szafki wiszące. Wrodaw, tel. 789-41-08 
PRZEDŁUŻACZ KASEL bębnowy, 4-wtykowy, 3x1.5 L, 50 m.b. - 
120 zl. Wrodaw, tel. 071/357-28-45 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ - miejsce na bilboard oraz 
płot do eksponowania reklam, atrakcyjny punkt -100 zł/m-c, Wro
cław. tel. 0605/35-71-37
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. Wrodaw, 
teł. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD marki Mercedes, oplan
dekowany, powierzchnia boczna 8 m2, trasy po terenie całego 
kraju, 8 tys. km miesięcznie. Bielawa, tel. 074/833-47-45, 
0604/62-40-72
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD. Oleśnica, tel. 
0607/61-65-95
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD POLONEZ TRUCK. Wro
daw, tel. 0503/93-19-04
PUDEŁKA PLASTIKOWE do kaset vkteo. ok. 3000 ztuk, cena -
40 groszy/szt. Legnica, tel. 0604/35-58-96
SIATKA MASKUJĄCA nowa, zapakowana w pokrowiec* 11x12
m, - 700 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-90-90
SIATKI MASKUJĄCE nowe, niemieckie 10x10 m, • 350 zł., tel.
074/832-09-73, 0605/45-53-61
SIATKI MASKUJĄCE niemieckie 10x10 m, - 350 zł., lei. 
074/832-09-73, 0605/45-53-61
SILOS NA TROCINY z instalacją wyciągową, - 3.500 zl. Legnica, 
tel. 0601/21-38-41
SKÓRY Z OWIEC cena 40 zi/szt oraz wełna - 3 zł/kg. Pieńsk, tel. 
075/778-73-62 po godz. 20
SŁOIKI NA MIÓD różne, dużo, lub zamienię na miód, -100 zł. 
Wrodaw, tel. 0604/46-55-71
STELAŻ DO PRZEWOZU okien, nowy, na Poloneza Trocka, dł.
2,5 m -1.100 zł. Wrodaw, tel. 0605/73-60-43
STROIK ŚLUBNY na głowę, kompozycja ze stokrotek i margery-
tek z zielonymi listkami, b. elegancki i ładny • 30 zl. Wrodaw, tel.
071/321-26-45 pó godz. 19, 0600/15-63-79
STYCZNIKI SLA 32 - 50 zl/szt., SLA 85 - 100 zl/szt. Szklarska
Poręba, tel. 0603/31-23-11
SUKIENKA CIĄŻOWA sztruksowa, granatowa w białą kratkę, 
drobne wzorki, rozm. L duży, - 40 zl. Wrodaw, tel. 351-33-70 
SUKIENKA KOMUNIJNA * dodatki (wianek, torebka, buty i inne), 
• 100 zł. Strzdin, tel. 071/392-25-20 
SUKNIA ŚLUBNA, na kole, krótki rękaw, rękawy skromna, Ozdo
biona, jednolite szwy, na puszystą osobę, 168 cm, rękawiczki, • 
300 zl. Ewa Kaczyńska, 59-141 Chocianów, ul. Dominialna 2 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40-42, na wzrosti180 cm, kupiona w 
salonie, atlasowa, z krótkimi rękawami, góra zdobiona perełka
mi, z dekoltem, dół wykończony koronką, na kole, biała, ze stro
ikiem do welonu, - 500 zl. Kłodzko, tel. 0501/12-00-47 
SUKNIA ŚLUBNA CymbeBne, kolor ecru, rozmiar 36-38, gorset 
na ramiączkach, spódnica z odpinanym trenem, halka na kole, 
kupiona w salonie, - 900 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-12-06 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, wzrost 160 cm, stan b. dobry, pil
ne. -100 zl. KrzydUna Mała, tel. 071/389-02-27 
SUKNIA ŚLUBNA model francuski, rozmiar 38/40, ♦ pelerynka, 
welon, rękawiczki, stroik, • 600 zl. Legnica, tel. 076/722-34-81 
SUKNIA ŚLUBNA, rozmiar 36. szyta według własnego projektu,

raz używana, czyszczona, nie zniszczona, dodatki, - 1.000 zł. 
Lubsko, tel. 0604/35-19-75
SUKNIA ŚLUBNA b. ładna, * 100 zl; Radwanice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-73-25
SUKNIA ŚLUBNA rozto. 38, prosta, skromna, bez rękawów, stan 
idealny, czyszczona, z salonu .Czar Par*, -420 zł. Świdnica, tel. 
074/856-88-49
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 90/72, góra z gipiury, dół z tiulu, krótki 
rękaw obszyty różyczkami, stan b. dóbry, • 390 zł. Świebodżice, 
tel. 074/85436-76 ; j  ‘
SUKNIA ŚLUBNAwzrost 175 cm, - 250 zł. Wałbttydćtei: 
074/665-75-09 ®
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 168/170 cm, ż tafty, rękawy dłu
gie, rękawy i dół z falban, stan idealny (kosztowała 1.200 zł), • 
500 zł. Wałbrzych* tel. 0606/24-19-96 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 42-44, na 158-160. ęm. opuszczane rę- , 
kawy, na kole, zdobienia, czyszczona, • 550 zł. Wierzbowa, gm. 
Gromadka, tel. 076/817-30-30 ‘
SUKNIA ŚLUBNA biała, z trenem, welonem I rękawiczkami, moż
liwość przerobienia sukni i podpięcia trenu do równej dlugośd 
sukni, • 700 zl. Wrodaw, tel. 071/357-19-56 
SUKNIA ŚLUBNA jedwabna, welon, rozm. 40, kremowa, cena 
nowej 1.200 zl, - 650 zł. Wrocław, tel. 07-1/336-06-54, 
0605/54-62-65
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36/38, odpinany tren, gorset z gipiury, 
na kde, ozdobne róże, - 650 zl. Wrodaw, teł. 0607/14-95-24 
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline, w kolorze ecru, sznurowana 
z tyłu, góra z gipiury, dół z tafty, skromna a zarazem bardzo ele
gancka, nowa, rozmiar 40, • 800 zł. Wrodaw, tel. 0605/31-63-52 
SUKNIA ŚLUBNA francuska, kolor ecru, dwucz)śdowa: gorset 
spódnica z podpinanym trenem, kwiatki przy wykodczeniu, rozm. 
38, -1.200 zl. Wrodaw, tel. 071/372-28-66 
SUKNIA ŚLUBNA model z 2000 r., wioski projekt z trenem, od
kryte ramiona i plecy, szyta ż klinów, pełny klosz, biała + szal i 
welon, dl. 180 cm + długie rękawiczki, włoskie buty, rozm. 40 na 
wzrost 170 cm, - 600 zł. Wrodaw, tel. 324-63-80 ;
SUKNIA ŚLUBNA rózm. 36/38, wzrost 165 cm, góra z gipiury, dół 
z tiulu, rękaw 3/4, lekko uszkodzona, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0501/77-84-22
SUKNIA ŚLUBNA biała, na wzrost 170 cm, rozmiar 3840, krótki 
rękaw, góra z gipiury, gorset dół z tafty hiszpańskiej, na kołe, z 
trenem, + szal, - 550 zł. Wrodaw, tel. 071/362-67-88 
SUKNIA ŚLUBNA ecru, z francuskiego rypsu, wzrost 170 cm, 
rozm. 38 ♦ buty rozm. 39, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/355-98-03 
po godz.18
SUKNIA ŚLUBNA CYMBELLINE ecru, bogata gipiura, prosta i 
szykowna, odkryte ramiona, rozm. 38/40 (model Lapeyrouse), -
1,000 zl. Wrodaw. tel. 071/785-45-76

SPRZEDAM 180 kg 
ODZIEŻY UŻYWANEJ 
LETNIEJ, PRZYWIEZIONEJ Z NIEMIEC
OP012459 tel. 076/871-04-27

O D Z IE Z  
UŻYW ANA
- oryginał już od 3.20 zł
- sort wysoka jakość
W ro c ła w ,  u l.  S w o j c z y c k a  2 1 /4 1  
tel. 34-857-62 wew. 44 

0601-306-525

SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 42/44, ecru. ładna, rękawiczki, na sza- 
rokich ramiączkach, wyszczuplająca, wzór z katalogu, góra gor
set dół satyna, • 500 zł. Wrodaw, teł. 071/341-90-70 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, wzrost 160 cm; góra z gipiury, z 
krótkimi rękawami, na kole, łososiowe różyczki, stan idealny, - 
550 zł. Wrodaw, tel. 071/325-37-13 
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 36/38, na wzost 162/166, góra 
dęda gorsetowe - gipiura, rękawy 3/4, dół szyty z kda, wykona
ny z szantungu, halka podwójna na 3 kolach, stan idealny, welon 
haftowany podwójny I ozdoby do włosów, - 850 zł. Wrocław, Zło
toryja, tel. 360-16-52,076/878-51-47, pó 19 
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 40/42, wzrost 168/170, modny 
fason, szyta w salonie La Mirage, z welonem, stan idealny, • 750 
zl. Żarów, tel. 074/858-06-30, 858-93-48 
TAŚMA DO PAKOWANIA MIROLL prod. niemieckiej, szara, w 
rolkach, wym. 5 cm x 66 m -1 zł/rolkę. Wrodaw, tel. 071/341-61-54 
po godz. 22, 0603/43-97-73
TKANINY POŚCIELOWE kora ora? komplety z kory, 4,1-29 zl.
Dzierżoniów, tel. 074/645-75-10
TORNISTER (plecak) firmowy, ładny • 50 zl. Wrocław, tel.
071/373-13-16
UBRANKA DO CHRZTU 2 sukieneczki ze spodenkami, stan b. 
dobry • 38 zl/szt. Wrodaw, tel. 071/330-32-27.
UBRANKA DZIECIĘCE od 2 zl. Brzeg, tel. 077/416-12-77
UBRANKA DZIECIĘCE dla chłopczyka w wieku do 1 roku, prod.
zachodniej: kurtki, ogrodniczki, bluzy, czapeczki, spodenki - od 1
zł/szt Syców, tel. 062/785-21-55
UBRANKA DZIECIĘCE od 0-6 mies., zagraniczne, obuwierozm.
19-25, stan b. dobry - od 2 od 15 zl/szt. Wrocław, tel.
071/785-97-29
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziewczynki i chłopca w wieku od 1 
mies. do 2 lat prod. zachodniej, sukienki, bluzy, spodenki, dresy; 
sweterki, czapeczki, od 2 zl. Wrodaw, tel. 071/355-35-31 
UBRANKA DZIECIĘCE dla chłopca od 1,5-4 lat, letnie i jesienne, 
stan b. dobry, ceny od 4-18 zl, budki: kapde, sandałki; trzewiki 
skórzane, rozm. 23, 24, 28, zadbane, niezniszczone, ceny od 
8-25 zł. Wrodaw, tel. 336-67-04 
UBRANKA DZIECIĘCE od 0 do 4 mies., firmowe, stan idealny - 
od 20 zl. Wrodaw, tel. 071/787-39-99 
UBRANKA DZIECIĘCE firmowe, stan idealny, od 0 do 6 m-cy, od 
10 zl/szt. Wrodaw, tel. 071/784-86-21, 0607/69-71-32 
UBRANKA DZIECIĘCE firmowe (Benetton,- Endo, Mothercare),
98-116 cm - od 10 zł, buty .Bartek* rozm. 30 i 32, lakierki rozm. 28 
- od 30 zł. Wrodaw, tel. 071/328-10-02,0605/43-33-51 
WAGON CYSTERNA 4-osiowa, masa 181 - 3.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/349:21-74
WAGON KOLEJOWY wraz z podwoziem, przystosowany na do- 
mek letniskowy, pow. 26 m2, - 7.500- zl. Wrocław, tel. 
0605/07-77-88
WAKACYJNA SZKOŁA BIBLIJNA w j. angielskim, 2 tygodnie w 
lipcu, konwersacje jeden na jeden’, w oparciu,o Ewangelię Ma
teusza, lektorzy ż USA, bezpłatnie. Kośdół Chrystusowy, Wro
cław, tel. 071/341-36-02 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w 
intemedepodnumerem-AC0234www.autogielda.com.pl) 
WAZON MARMUROWY wys. 1.2 m, b. ładny wzór, - 3.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/6’1 -23-09 
WORKI białe, 500 szt - 60 zj /gr„ teł. 076/857-02-15 
WORKI używane, poj. 1,2,3 t/każda ilość, tanio. Jawor, tel. 
076/870-04-45
WORKI 0,50 zl/szt. Poniatowice, tel. 071/314-87-94 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA.MIKO.'3-funkcyjny, - 400 zł... 
teł. 0604/19-98-82
WÓZEK DZIECIĘCY FRIKON granatowy, spacerówka, przekła
dana rączka, duże kola, na gwarancji, stan idealny • 250 zi, nosi
dełko Maxi-Cosi, funkcja fotelika samochodowego, waga do 10 
kg • 70 zl. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-25-71 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK 3-funkcyjny, - 50 zl. Brzeg. tel. 
077/416-12-77

WÓZEK DZIECIĘCY wielofunkcyjny, • 320 zl. Czechy, tel. 
071/795-19*27 •
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki ze śpacerówką, -100 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/641-81-53. 0607/82-89-97 
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, głęboki, spacerowy, demno- 
zielony, stan b. dobry, nowy, • 100 zl. Legnica, tel. 076/850-12-88 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA CROSS pokrowiec na nógi, rącz
ka regulowana, kosz na zakupy, stan b. dobry, •• 500 zl. Lubin, tel. 
076/847-07-07
WÓZEK DZIECIĘCY niebieski, Graco, małe kółka, siatka na za
kupy, pojemnik na napoje, składany w kopertę, bardzo lekki i 
wygodny, stan b. dobry, • 250 zł. Mirków, tel. 071/315-10-56 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK, kosz, kola obrotowe, terenowe, 
profilowana rączka, stan b., dobry, r 250 zł. Oława, tel. 
071/303-01-27 po godz.16, 0607/73-70-07 
WÓZEK DZIECIĘCY FIRKON 4 3-funkcyjny, nosidełko, granato
wy, z białymi wstawkami, regulowana rączka, folia przeciwdesz
czowa, stan b. dobry, - 220 zł. Oława, tel. 071/313-45-14 po godz. 
16, 0608/20-45-59
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK La Bamba, granatowy w białe krop
ki, stan b. dobry, 2-funkcyjny, z funkcją bujania, skrętne koła, kosz, 
okienko, folia, pokrowiec, śpiworek w tym samym kolorze, - 360 
zl. Polkowice, tel. 076/749-80-13 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, kilka pojedyncze, 

• terenowe, przekładana rączka, buda, przykryde, kosz, folia prze
ciwdeszczowa, stan idealny, - 500 zl. Strzegom, tel. 074/855-42-92 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO spacerowy, rozkładany, kosz na 
zakupy, stan b. dobry, • 200 zl. Świdnica, tel. 074/852-19-69 
WÓZEK DZIECIĘCY, dodatki w krateczkę, głęboki, spacerowy, 
3-funkcyjny, torba, wydągany kosz, stan b. dobry, • 300 zł. Twar
dogóra. tel. 071/315-84-56
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, z funkcją głębokie
go, granatowy w żółtą kratę, niski, lekki, z przekładaną rączką, 
zadbany, - 290 zl. Wałbrzych, tel. 074/664-24-55,0603/42-64-44 
WÓZEK DZIECIĘCY prod. niemieckiej, granatowo-bialy, typu .pa
rasolka*, zadbany, • 45 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-60-29 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, granatowy, osłona na 
nogi, regulacja oparcia, koszyk pod wózkiem, budka w kolorze 
wózka, .parasolka* dopinana do wózka, - 240 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-99-05
WÓZEK DZIECIĘCY SCAICO spacerowy, rozkładany, * samo
chodzik do odpychania i fotelik plastikowy, -150 zł. Wtodaw, tel. 
071/788-58-82 po godz. 20, 0501/96-16-06 
WÓZEK DZIECIĘCY MAJA spacerowy, rozkładany, z budką, po
krowiec, - 210 zł. Wrodaw, tel. 071/787-32-19 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkćyjny, stan b. dobry, -150 zl. Wro
daw. tel. 071/373-13-16
WÓZEK DZIECIĘCY QRACQ ALEX|S spacerowy, z funkcją głę
bokiego, model ż 2000r, koła skrętne, przekładana rączka, regu-

folia przeciwdeszczowa, pasy, pokrowiec, stan b. dobry, - 350 zł. 
Wrodaw, tel. 071/328-33-10 prosić Dagmarę 
WÓZEK DZIECIĘCY CAMI spacerowy, z budką, koszem na za
kupy, reg. Oparcia, stan b. dobry, duże koła, - 230 żł. Wrodaw, tel. 
071/341-20-22, 0603/55-59-58 

. WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, dla bliźniaków, z budką, reg. 
oparcia, stan b. dobry - 350 zi. Wrodaw, tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO, CHICCO, HAUCK na dużych ko
łach oraz typu .parasolka’ , cena 100-370 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, dla bliźniąt, stan b. 
dobry, duże koła, torba spacerowa, bagażnik, dzied mogą jechać 
przodem lub tyłem do kierunku jazdy, • 850 zl. Wrodaw, tel. 
071/355-35-31
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, przekładana rączka, duże koła, 
ze śpiworem, torba, folia przeciwdeszczowa, mało używany, stan 
b. dobry,-210 zł. Żagań, tel. 068/478-13-87 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK kolor granatowy w kratę, 3-funkcyj
ny, stelaż aluminiowy, - 350 zł. Żemiki Wrod., tel. 0501/07-42-36 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO, 2000 r. 3-funkćyjny, - 290 zl. Do
maniów, woj. wrocławskie, tel. 0607/07-91 -68 
WÓZEK DZIECIĘCY .POLAK PICOLLO'; 2000 r. głęboki + spa
cerowy,. niebiesko-biała kratka, koła pompowane, używany 9 mie
sięcy, stelaż chromowy, stan b. dobry, - 500 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-11-40 po godz. 18
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI mikser- 400 zł, Kwant- 500 zi, Fire 
Bali- 500 zl, Zorro- 550 zl, UV- 70 zl, Flauer- 450 zł, kula ♦ źółwi- 
ki- 400 zł, dymiarka- 270 zl, random-scan- 600 zł, sunrist- 700 zl, 
monoflowerscan- 500zl, dexter 2 szt.- 600 zl, kolumny JBL 250W- 
2000 zł, inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-31 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie, nagłośnienie i inne, 
od 250 zl/szt. Wrodaw,' tel. 0605/46-18-55 
WYPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI KASET VIDEO 1500 kaset, 
etui, regały, lada, stojaki, program komputerowy, • 16.000 zł lub 
zamienię. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
ZABAWKA MOTOREK .Policja’ , akumulatorowy z ładowarką, dla 
dziecka w wieku od 3 do 5 lat - 200 zł, gokart na pedały • 100 zl! 
Wrodaw, teł. 325-84-69
ZABAWKA SAMOCHODZIK VW GARBUS 1-osoboWy, na aku
mulator, czerwony, dla dziecka od 3 do 7 lat, stan b. dobry, • 
700 zl. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
ZABAWKA SAMOCHODZIK FORMUŁA I zabawka, na aku
mulator, czerwony, do 6 lat lub motor Honda na akumulator, 
stan b. dobry. • 430 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-68-27 
ZABAWKA SAMOCHODZIK STRAŻAK stan dobry - 35 zl. Wro
daw, tel. 071/350-99-87
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP na 12 V, elektryczny, prod. 
polskiej, dł. 1.7 m, szer. 0.75 m, karoseria z laminatu, -1.000 
zl. Wrodaw. tel. 0604/75-78-30 
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP, 1997 r., dla dzieci w wieku 
3-5 iat, 1-osobowy, zadbany, ładowarka, akumulator, 2-biegi, 
stan idealny, - 400 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-26-00 
ZAMEK DMUCHANY do skakania dla dzieci (15 osób), z 
osprzętem, 6 x 7.5 m, po 4 sezonach, oryginalny, prod. an
gielskiej, • 11.000 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-90-90 
ZBIORNIK CHROMONIKLOWY 1.200 I, do celów spożyw
czych, - 1.200 zł lub zamiana. Bolesławiec, tel. 075/732-77-33 
po 21
ZBIORNIK KWASOODPORNY z mieszadłem, poj. 500 I, -
6.000 zl. Biała, gm. Chojnów, tei. 076/818-69-44 
ZBIORNIK KWASOODPORNY kwasoodpomy, poj. 30.000 I -
10.500 zl. Kamienna Góra, tel. 075/746-20-48,0608/89-78-45 
ZBIORNIK METALOWY ze stali nierdzewnej, poj. 6501, z mie- 
szaczem, • 12.000 zl. Prochowice, tel. 0602/82-11-26 
ZBIORNIK METALOWY 1-płaszczowy, izolowany, po materia
łach pędnych, 20 m3, • 2.500 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-13-43 w godz. 7-15
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lowany podnóżek, 3 pozycje leżenia, pokrowiec na nogi, kosz, 
używany 6 miesięcy, stan idealny, cena sklepowa - 780 zi, cena - 
550 zl, Wrodaw, teł. 0605/24-41-20 - 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, typ .parasolka*, bez budy, kosz 
na zakupy, • 120 zl. Wrodaw, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEREGO • 500 zł, wózek spacerowy 
Peg Perego - 300 zl, nosidełko Per Perego -100 zl. Wrodaw, tel. 
071/359-32-93. 0601/71-79-32
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO spacerowy, duże kola, przekłada
na rączka, szyberdach, stan idealny - 250 zl, wózek spacerowy 
Hauck, dla bliźniaków (jeden za drugim), stan b. dobry • 300 zl. 
Wrodaw, tel. 071/355-19-60
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, na gwarancji, - 400 zl. Wrodaw, 
tel. 071/784-86*21, 0607/69-71-32 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO ALEXIS spacerowy z funkcją głę
bokiego, model 2000, skrętne kola, reg. podnóżek i wys. rączki,
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__________ Sobota 10.00-14.00 j

kosz, ładny, zgrabny, używany 6 mies., stan idealny, (cena skle
powa 780 zi), - 550 zl. Wrodaw, tel. 0605/24-41-20 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO rozkładany do spania, bud- 
ka, pałąk, regulowany podnóżek, stan b. dobry, -160 zl. Wro
daw, tel. 071/781-94-74, 071/786-49-44 
WÓZEK DŻIECIĘCY SANTOS spacerowy, typ .parasolka*, roz- 
kąłdany, regulowany podnóżek, bez budki, b. lekki, stan idealny, 
-100 zł. Wrodaw, tel. 071/781-94-74.971/786-49-44 
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, jeden za drogim’ , osobne 
budki, granatowy, start b. dobry, prod. zachodniej, - 270 żl. Wro
cław, tel. 071/322-37*85
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z wkładką dla ńiemowlaka, po
krowce na nogi, przekładana rączka, parasolka, kosz na zakupy, 
• 180 zł. Wrodaw, tel. 348-77-31 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ LaBamba, granatowy w białe 

- misie, 2-funkcyjny, • 350 zł. Wrodaw, tel. 0502/24-92-17' ; 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN wielofunkcyjny, mało używany, żół- 
to-zielony, przekładana rączka, koszyczek;'stan b. dobry, • 280 
zł. Wrodaw, teł. 071/350-96*18, 0608/46-29-97 
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, 2-funkcyjny, granatowy, stan 
b. dobry - 260 zl. Wrodaw, teł. 071/330-32-27 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO prawie nowy, na gwarancji, 
najnowszy wzór, spacerowy z funkcją głębokiego, przekładana 
rączka, torba, kosz, osłona na nogi - 830 zł, oraz nosidełko Ba- 
by-Cómfort na gwarancji • 320 zł. Wrodaw, tel. 071/787-39-99 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK, 3-funkcyjny, zadbany/używany 6 
mies, - 350 zl. Wtodaw, tel. 071/369-35-16 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO BELLE EPOOUE, 2-funkcyjny, 
podnoszony zagłówek, torba, atrakcyjny wygląd, • 400 zł. Wro
cław, tel. 071/3644943, 0608/30-88-84 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO VOYAGER spacerowy, z budką I 
pałąkiem, ciemnozielony, pasy, rozkładany do spania, duże koła 
(skrętne), kosz na zakupy, osłona na nogi, folia przedwdeszczo- 
wa, śpiwór, stan dobry, • 250 zl. Wrodaw, teł. 071/328-33*10 pro
sić Dagmarę
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK LASER 3-funkcyjny. granalowo-blaly, 
w drobną kratkę, duże koła (terenowe), kosz na zakupy, torba,

ZBIORNIK PLASTIKOWY na olej opałowy, 1000 I, używany, 
stan dobry -100 zi. Jelenia Góra, tel. 075/755-85-62 
ZBIORNIK PLASTIKOWY 1.0001, na europalecie, z zaworem 
kulowym, na wodę, paliwo, możl. transport, - 250 żl. Oborniki 
Śląskie, lei. 071/310-12-27, 0606/39-13-89 
ZBIORNIK PLASTIKOWY Pilmet, poj. 1000 I, do spryskiwa- 
cza, • 350 zl. Witoszów Dolny, gm. Świdnica, tel. 074/853-80-54
O  ZBIORNIKI STALOWE 15 m3,20 m3,25 m3, zbior

niki K.O., 2,5 m3, 3 m3, 6 m 3,10 m3, wiata (kur
nik), ocieplona, z blachy aluminiowej, szer. 12 
m, długość 80 m, wys. 2,7 m, cena 70 zł/m2., tel. 
062/785-65-75 81012621

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 nume
rem • AC0232 www.autogielda.com.pl)
ZBIORNIKI STALOWE z grubej blachy, w kształcie walca, o 
pojemności 700-25000 litrów, zakonserwowane, idealne na 
szambo, stan b. dobry, ceny od 1500-2500 zl/szt Lubin, tel. 
0502/60-93-39
ZEGAREK damski, zloty, z bransoletką, waga 15,6 g, nowy. 
Wałbrzych, tel. 074/665-74-03
ZEGAREK CASIO mierzy tętno, zadbany, dużo funkcji, -150 
zi. Lubin, tel. 0600/61-17-70
ZEGAREK CASIO GPS Protrek, najmnieszy na rynku, • 1.100 
zl. Wrocław, tel. 0603/3343-63 ..
ZEGAREK FESTiNA CHRONOGRAPF 100 M WR, datownik, 
stoper, alarm, bransoleta • 280 zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92, 
0603/94-02-16
ZEGAREK RADO męski, Dła Star, kolor złoty, szmaragdowe 
szkło, koperta ze spieków ceramicznych, - 500 zł. Legnięa, 
tel. 076/721-85-51
ZEGAREK ROLEX męski, quarzowy, pozłacany,.demna tar
cza, nowy, - 300 zł. Wałbrzych, tei. 074/665-74-03 
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ Uniwersytetu Wro- 
dawskiego, na nazwisko Besz Magda.
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ Uniwersytetu Wro- 
dawskiego, na nazwisko Besz Magda.
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ studencką, Uniwersytet Wrocław
ski, nr 90064, uczciwego znalazcę proszę o zwrot. Wrodaw, 
tel. 0503/73-51-67

FOTO
APARAT CANON EOS 300 + obiektyw 28-90 mm, instrukcja 
w jęz. polskim, nowy, - 1.450 zl. Wrocław, tel. 0601/77-51*91 
APARAT CANON EOS z oryginalnymiobiektywami 28-80 I 
80-200, z osłoną przeciwsłoneczną et-54, instrukcja w języku 
polskim, nowe baterie, wszystko w opakowaniach; stan bar
dzo dobry, I właścidel, -1.350 zl. Wrocław, tel. 0603/9349-21, 
360-85-35
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm - 1.370 zł; 
Olympus IS-200 - 1.130 zl; .Miju II*, z datownikiem ? 560 zl 
oraz Olympus Super Zoom 700, • 370 zl. Wrocław, tel. 
387-13-75, 0606/77-92-47
APARAT CANON EOS 500N srebrny, wszystkie funkcje, zoom 
38-76, - 1.100 zl. Wrocław, tel. 071/321-69-52, 0601/7&-51-51 
APARAT CARENA SX 300, • 450 zl. Wrocław, tel. 
071/328-10-00
APARAT JENOPTIC BIOTAR, zoom 35-70 mm, datownik, re
dukcja czerwonych oczu, auto focus, samowyzwalacz, nowy, 
z futerałem, - 320 zl. Wrocław, tel. 071/325-45-92, 
0603/94-02-16
APARAT KIJEV JUPITER JUPITER 8M 2/50, nowy, • 500 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/665-74-03

APARAT MINOLTA 500SI Dynax, torba, pełna dokumentacja, 
nie używany, obiektyw 28-80, stan Idealny, - 1.050 zl. Wał
brzych, tel. 0609/35-1049
APARAT MINOLTA 500SI SUPER DYNAX 2-letni, torba, pa
sek, - 1.050 zl. Wrodaw, teł. 071/329-06-09 
APARAT NIKON F70 obiektyw NIKKOR 35-80,1:4-5,6D, filtry, 
pudełko, dokumenty, dodatki, * 1.700 zł lub zamienię na apa
rat cyfrowy (kamerę DV). Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
APARAT NIKON F80 fabrycznie nowy, zapakowany, 2 obiek
tywy Nikkor 28-80 i 75-240 mm, * 2.850 zł. Jelenia Góra, tel. 
0600/66-04-02
APARAT NIKON F60 nowy, czamy, obiektyw 28 - 80 D, -1.500 
zl. Kowary, tel. 071/718-31-29
APARAT NIKON F60 obiektyw Sigma 28-80 mm, mało używa
ny, stan idealny, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/339*85*60, 
0605/5.1 -94r24
0  APARAT OLYMPUS IS-200 nowy, na gwarancji + 

torba, pilnie, • 1.000 zł lub zamienię na aparat 
cyfrowy, może być z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/34940-62,0502/37-81-98 81012431

APARAT OLYMPUS MJ4 zoom 105 GOLD, automat, futerał,
pudełko, instalacja, data, fulł automat, - 760 zł. Wrocław, tel.
071/357-17-55. 0602/61-36-17
APARAT OPTICAL LENS cena - 50. zl. Legnica, tel.
0604/35-58-96
APARAT POLAROID cena -150 zl. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
APARAT PRAKTICATL1000 + 2 obiektyŵ  135 mm, 1:2.8,’T 
28/50, - 430 zl. Wrodaw, tel. 071/321-93-46, 0603/51-08*73 
APARAT TRAYELER nowy, AF. datownik, czytnik DX, czas-B, 
samowyzwalacz, zdjęda seryjne, redukcja czerwonych oczu,
1 film, 2 baterie, futerał, wszystko w kartonie, - 150 zl. Wro
cław, tel. 071/37344-81, 0604/07-5949
APARAT TRAVELLER prod. niemieckiej, 2 elektron, wyświe
tlacze, b. dużo funkcji oprócz zoomu, nowy, zapakowany, do
datkowo film, baterie, etui, • 130 zl. Wrocław, teł. 
071/346-26-22, 0606/82-50-58 
APARAT ZENIT TTL lustrzanka, standardowy obiektyw Helios 
44 m, dodatkowo obiektyw do zdjęć portretowych Orestor 
2.8/135 meyer - Optik, • 300 zł. Wrocław, teł. 0607/68-80-23 
APARAT APS CANON EOS 1X stan idealny, - 800 zl. Wro
cław, tel. 0602/30-89-52
APARAT CYFROWY CASIO LK 10 V, - 450 zl. Złotoryja, teł 
076/878-51-28
APARAT CYFROWY FUJI FINE PIX 6800 zoom, nowy, - 2.900 
zł. Wrodaw, tel. 0503/58-69-86 
APARAT CYFROWY MUSTEK MDC 800, - 1.100 zl. Bolesła
wiec, tel. 0606/49-14-39
APARAT CYFROWY OLYMPUS Camedia C-2000z, 2.1 me- 
gapixel, zoom optyczny 3x, pilot, karta smart 8 mb, ekran tft', 
wyjście tv, - 2.000 zl. Wrodaw, tel. 0604/30-59-84 
APARAT CYFROWY OLYMPUS CAMEIDA C-1400 L, -1.350 
zł. Wrodaw, tel. 0609/4948*37 
APARAT CYFROWY ROLLEI rozdz. 1.5 Mgpix, z kartą pa
mięci Compact Flash 32 MB, - 1.550 zl. Wrocław, teł. 
0502/34-35-27
APARATY CANON 2 sztuki: EOS 50E oraz OB.28-80 USM, 
nowe, nie używane, w komplede pasek i bateria - 2.40Ó zł/szt; 
lub 4.700 zl za obydwa. Bielawa, tel. 0601/45-99-75 
FILTR POLARIZER średnica 58 mm, - 70 zl. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75
FOTOLAB COLENTA HSV, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/56r60-09
KAMERA FILMOWA 8 mm, zoom • 100 zl, projektor Ruś -100 
zł, stolik do montażu filmów.-100 zł. Wrocław, tel. 363:66-5.0 po 

. godz.16
KARTY PAMIĘCI COMPACT FLASH oraz Smąrt Media, doąpa: 
ratów cyfrowych • od 300 zl. Wrodaw, tel. 0604/88-52-29 . 
KUPIĘ APARAT MINOLTA RIVA ZOOM 125 kompaktowy lub 

. podobny, Riva Zoom -150 - do 500 zt Wrocław, teł. 0600/35-58-07 
KUPIĘ OBIEKTYW szerokokątny 16-29 mm, mocowanie, gwint 
Brzeg, tei. 0602/13-38-09
LAMPA BŁYSKOWA MINOLTA 3500X mało używana, stan ide
alny. - 770 zł. Kłodzko, tel. 074/865-60-59 po godz. 20 
LAMPA BŁYSKOWA MINOLTA 2800 AF, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/328-10-00
LAMPA BŁYSKOWA PENTAX 330 FTZ, - 480 zl. Wrocław, tel. 
071/328-10-00
LAMPA BŁYSKOWA SUNPAK z mocowaniem, do Nikona f3 
(ne3d), stan idealny, pudełko, 600 zł. Wrocław, tel. 
0602/30-89-52
LUNETA ♦ statyw, - 350 zł. Prochowice, tel, 076/85848-66 
MIKROSKOP biologiczny, profesjonalny, 2-okularowy, z wła
snym światłem, - 350 zł. Wrocław, teł. 071/328-84-66 po godz: 
20, 0601/73-27-91
MINI LAB KONICA 502 PP + Fp, 2 kasety papieru, formaty: 
9x13,10x15,13x18 ♦ paszport pod chemią, 132.000 zl. Lubań, 
tel. 0608/86-95-78
MINILAB KONICA 502 3 formaty, paszport, cale wyposażenie, 
alarm, - 32.000 zł. Lubań, tel. 0608/86-95-78 
MINILAB NORITSU 801 Lafot F5, formaty od 9 x 13 do 13 X 
18 cm, w pełni sprawny, • 29.000 zl lub zamienię, pilne.., tel. 
074/837-18-86
NEGATYWY KODAK VR PLUS 200/36 60 szt, - 7 żl /szt.. Ka
mieniec Wrocł., tel. 071/318-51-86 
NEGATYWY KODAK, AGFA 200/36, cena 7.5 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/373-44-81, 0604/07-5949 
OBIEKTYW 135 mm, 1:2.3, do aparatu Nikon, 280 zł. Wro
cław, tel. 071/321-9346, 0603/51-08-73 
OBIEKTYW 80*200 mm, 1:4.5, do aparatu Canon, - 250 zl. 
Wrocław, teł. 071/321-9346, 0603/51-08-73 
OBIEKTYW CARL ZEISS szerokokątny, 2.8/20 do aparatu 
Praktica lub -Zenit -110 zi, obiektyw do zdjęć macro - 50 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-34-14 
OBIEKTYW CARL ZEISS JENA 2.8/180, - 350 zł. Prochowi
ce; tel. 076/85848-66-
OBIEKTYW HOYA szerokokątny 28 mm - 2.8, do Nikona, bar
dzo dobra jakość zdjęć, - 600 zl. WrociaW, teł. 0603/33-43-63 
OBIEKTYW MINOLTA AF 35-70 mm - 350 zł, AF 7Ó-210 mm - 
850ZI, start b. dobry, razem -1.100 z l.., tel. 0608/01-75-70 
OBIEKTYW NIKKOti 28-50/3 manualny, stan idealny, - 600 
zł. Wrodaw, tel. 0602/30-89-52 
OBIEKTYWY DO APARATU PRACTICA .bagner Maginon 
70-210 nim, cena • 370 z! i Practicar 28 mm, certa - 120 zl. 
Lubin, tel. 076/847-07-70
PROJEKTOR FILMOWY ha małe taśmy, stan idealny, - 100 
zł. Krzydlina Mała, tel. 071/389-02-2.7 n 
PROJEKTOR FILMOWY RUŚ 8 X 8 mm, slan b. dobry. -100 
zl lub zamienię na powiększalnik. Wrodaw, tel. 07t/789-34-S1 
RZUTNIK DO SJALDÓW REFLEKTA AUTO FOKUS stan b. 
dobry, dodatkowo ekran zwijany (ze stojakiem), - 450 zl. Lesz
no, tel. 065/533-84-64, 0605/12-10-56 
RZUTNIK PISMA I FOLIOGRAMÓW, - 400 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-78-91
SPRZĘT FOTOGRAFICZNY do zdjęć czamo-biaiych, dla fo- 
toamatora. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84 
ŚWIATŁOMIERZ ELPO J45 do światła błyskowego. - 580 zl. 
WrodaW, tel. 0603/3343-63
TELESKOP ASTRONOMICZNY BRESSER OPTIC średn. 
76-700 mm, * statyw, - 650 zl. Prochowice, teł. 076/85848-66 
WINDER MD4 do aparatu Nikon F3, stan Idealny, - 750 zl. 
Wrocław, tel. 0602/30-89-52
ZAMIENIĘ APARAT CYFROWY SONY bez okablowania - na 
telefon Nokia 7110 lub Ericsson T 28s. Wrocław, tel. 
0600/50-42-91
ZESTAW DO REPRODUKCJI ZDJĘĆ do Krokusa - 95 zl, Swla- 
tlomierz pod powiększalnik do papierów * 85 zl, wyzwalacz do 
lamp błyskowych (druga lampa) - 35 zK Wołów, tel. 
0601/19*1448
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW  I GASTRONOMII

O  ABC • ARTYKUŁY UŻYWANE Z ZACHODU: kom- 
piety wypoczynkowe (skóra, welur), lampy, namio
ty, ławy, telewizory kolorowe, AGD, kosiarki do tra
wy, materace, rowery, opony, art. ogrodowe i inne, 
zapraszamy od pon. do sob., w godz. 9-17. Strze
gom, ul. Dolna 34, tel. 074/855-41-23 01025141

AUTOMAT DO LODÓW GAŁKOWYCH, - 2.700 zł. Świe
rzawa, tel. 075/713-52-81,0603/98-34-50 
AUTOMAT DO POPCORNU na 12V i gaz, nowy, - 1.700 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/323-42-76,0601/65-42-56 
AUTOMAT DO POPCORNU nowy, gazowy, zasilanie 12 V, 
wydajny, - 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-15-14 
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA KLUDI-MIX nowa, 1-otwo- 
rowa, chromowana • 500 zł, bateria wannowa Damixa, 
3-otyorowa, chromowana, z wyciąganą słuchawką pryszni
ca • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
BIURKO, - 60 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
MEBLE SKLEPOW E 

na wymiar - PRODUCENT
WAGI, KRAJALNICE § 

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
U ży w a n e , w  d o b ry m  s ta n ie  te ch n ic zn ym , 
z g w a r a n c ją ,  o fe ru je : f t A B B A T jgj>  

^ g g ^ g ^ ^ W /ro c ła w , ul. S o k o ln ic za  7/17 

tel./fax 0 7 1 /3 5 9 4 6  52

BIURKO, używane, • 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w 
godz. 8-16
BIURKO KOMPUTEROWE IKEA, nowe, wys. 80 cm, 40 x 
102 cm, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/785-68-45 
BOJLER BIAVAR 80 I, - 200 zł. Gryfów Śląski, tel. 
0605/32-62-46,0606/18-66-86 
BOJLER ELEKTRYCZNY BIAWAR 120 litrów, na gwaran
cji. - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
BOJLER ELEKTRYCZNY 401, nowy, -150 zł. Wrocław, tel. 
071/322-14-96
CHŁODZIARKA POLAR EW 10, - 450 zł, EW 20, • 450 zł 
oraz ŻAGAŃ 90 dm3, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/327-92-79. 
0501/48-09-08
DYWAN wym. 3x5 m, kowarski, 80% wełny, bordowy we wzo
ry, stan dobry, - 300 z ł.., tel. 0602/62-0&-90 
DYWAN 2x5 m. 3x5 m, wełniany, w tonacji brązu, • 630 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-60-41
DYWANY wym. 5 x 4 m. piękne wzory • 140 zł, 2 x 3 m • 90 
zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
EKSPRES DO KAWY profesjonalny, 3-głowicowy, do barów 
i restauracji, • 800 zł (drugi gratis) lub zamienię. Zielona Góra, 
tel. 068/801-03-04,0600/83-46-76 
FOTEL 2-osobowy, rozkładany, bordowy z czarnymi wzora
mi, z pojemnikiem na pościel, - 150 zł. Wrocław, tel.
349-46-63 po godz. 18
FOTELE BIUROWE skórzane, popielate, stelaż niklowany, 
lekkie • 60 zł. Wrocław, tel. 0608/76-28-06 
FOTELE OBROTOWE - 60 zł/szt. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz. 20
FROTERKA DO PODŁÓG, • 50 zł. Legnica, tel. 
0608/08-87-59
FRYTKOWNICA ZELMER wielofunkcyjna, - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-67-53
FRYTKOWNICA GAZOWA grill gazowy z rusztem lub patel
nią, wym. 65 x 55 x 30 cm," 1.300 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-1940 
GARNKI ZEPTER nie używane, - 3.000 zł. Jelcz-Laskowi
ce. tel. 071/318-46-14
GRILL na 30 kurczaków, nowy, - 4.000 zł. Kowary, tel. 
0603/69-68-81
GRILL GAZOWY z patelnią, nowy, do gastronomii, - 450 zł.
Zgorzelec, tel. 0606/14-17-43
GRZEJNIK .Bartek*, mak) używany, - 200 zł lub zamiana.
Bolesławiec, tel. 075/732-77-33 po 21
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY prod. RFN, halogenowy, pow.
grzewcza ok. 35 m2, • 350 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25,
0502/84-48-47
GRZEJNIK GAZOWY VAILLANTwiszący, z podgrzewaczem 
wody, mało używany, gwarancja, do łazienki lub kuchni, - 
400 zł. Jelenia Góra. tel. 075/761-01-01 
GRZEJNIK OLEJOWY WAMSLER nowy, 5 kW, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 0605/36-00-48
GYROS 4-palnikowy, niezależnie współpracujące palnjki ga
zowe, nowy, nie używany, w kartonie, - 1.550 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-25-01
GYROS GAZOWY 2-palinkowy i 3-palnikowy, od 10-25 kg

| ia -h 4  i
L A D Y ,  R E G A Ł Y ,  

R Ó Ż N E  S Y S T E M Y
MEBLE GOTOWE I NA ZAMÓWIENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

ZAWIESZKI, CENY, 
REGAŁY MAGAZYNOWE

- S p rz e d a ż  ra ta lna  - 
Legnica, ul. Jaworzyńska 199 

tel./fax 076/850-61-86 
tel. 076/850-61-84

C H Ł O D N I C Z E
L A D Y , W IT R Y N Y
PROJEKT GRATIS !!!

„ K S E R O K O P I A R K I ”

wsadu, bemar gazowy,. - 1.600 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40 
GZREJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 kW, 
- 400 zł. Jelenia Góra. tel. 075/742-3.1-95,0605/23-65-37 
HYDROFOR ELEKTRYCZNY APOLLO kompletny, 380 V, 
stan b. dobry, duży zbiornik. Mirków, tel. 071/315-11-28 
HYDROFOR ELEKTRYCZNY kompletny, zbiornik 150 I, 
pompa z silnikiem 380 V, wyłącznik ciśnieniowy, zawór zwrot
ny. - 290 zł. Wrocław, tel. 071/346-42-03. 0602/57-58-56 
JUNKERS GAZOWY PG6. - 100 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 ROZKŁADANA skórzana, prod. niemieckiej, czar
na - 500 zł, wiśniowa - 450 zł, 2 sofy 2-osobowe skórzane, z 
wysokimi oparciami, brązowe - 400 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/367-83-84
O  KASA FISKALNA ELZAB ALFA PLUS z szufladą, 

nie fiskallzowana, szybka, cicha, mało używana, 
książka przeglądów, faktura VAT • 1.800 zł, waga 
elektroniczna Medesa • 900 zł. Wrocław, tel. 
0604/23-01*81 02026691

KASA FISKALNA DSA 4000S/99R z nowym modułem, -
2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-70-59 . i 
KASA FISKALNA ELZAB FIESTA - 1.2Ó0 zł. Strzelin, tei. 
071/392-88-91.0608/39-81-37 
KASA FISKALNA EURO-IOOOT stan dobry, - 400 zł. Legni
ca. tel. 0607/86-18-69
KASA FISKALNA OPTIMUS CPS 2000, - 2.000 zl. Wro
cław, tel. 071/363-34-47

A  D  l / T W  A  C H Ł O D N I C T W O
# A I X r V  I  V  r V # A  g a s t r o n o m i a

I O FE R T A  S P E C JA LN A : OPOl 13731

GONDOLA MROZNICZAl
GM  200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja IZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 

W-w, u l. R ych ta lska  10-14, tel. 071/329-11-69

KASA FISKALNA OPTIMUS gwarancja, drukarka, możli
wość podłączenia wagi i .rytnika* kodów kreskowych, -1.218 
zł. Wrocław, tel. 071/783-76-41.783-76-42 
KASA PANCERNA mała. - 490 zł., tel. 074/664-40-24. 
074/849-11-65
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm, - 400 
zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
KLIMATYZATOR POKOJOWY pow. grzewcza 400 m2, 
temp. od 7-27 C, - 6.000 zł. Głogów, tel. 076/833-80-81. 
0601/80-52-39
KLIMATYZATOR 6.5 kW, ogrzewanie, nawilżanie, osusza
nie, automatyczna regulacja parametrów, stan b. dobry, •
2.800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-31-75 
KLIMATYZATOR OKIENNY 30 m2, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 
0502/41-03-31
KLIMATYZATOR używana, stan b. dobry, do biura, kempin
gu, sklepu, różna wydajność, sprowadzona ze Szwajcarii, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 
KLIMATYZATORY okienne. 2 sztuki, 5 kW - 2.500 zł, 3 kW 
- 1.800 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-02, 
071/318-65-37
KLIMATYZATORY używane, stan b. dobry, różne wydajno
ści, do biur, przyczep kempingowych itp., sprowadzone ze 
Szwajcarii, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 336-2&51,0603/91-54-12 
KOCIOŁKI WARZELNE elektryczne, nierdzewne, poj. 301, 
atest, 3 sztuki, - 2.300 zł/kpi. Ostrów Wlkp., tel. 
0605/46-72-78,062/735-12-46 
KOJEC DLA DZIECKA kolor seledynowy,taztałt trójkątny, - 
100 zł. Wrocław, tel. 0609/50-58-22

L A D Y C E O D N I C Z E
RATY 0% WPŁATY 
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t»l. 355-54-26. 354-61-37

KOMINEK. może być z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, 
wkład, od 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/783-49-53 
KOMINEK POKOJOWY atrapa z wkładem elektr., z figura
mi Atlasa lub Afrodyty, - 300 zł. Wrocław, tel. 0600/52-12-48 
O  KOMINKI STYLOWE i nowoczesne oferuje produ

cent, z montażem, posiadamy także bogaty wy
bór wkładów kominkowych, stała ekspozycja. 
Wrocław, ul. Hubska 60/68, tel. 071/795-40-19, 
0609/51-41-94 80012401

O  KOMIS • SKUP-SPRZEDAŻ. Wyposażenie sklepów, 
lady, regały, wieszaki, stojaki ekspozycyjne, po
szukuję tanich towarów, Borowa przy trasie Wro
cław • O le śn ica .te l. 071/315-71-31 01028581

O  KOMPLET WYPOCZYNKOWY dębowy, ciemnobrą
zowa skóra, - 2.900 zł (cena do uzgodnienia). Ra
wicz, tel. 065/546-16-29 01031821

O  KOMPLET WYPOCZYNKOWY nowy, kolor wiśnio
wy, skóra, 3+2+1, komplet brązowy, nowy, na dę
bowym stelażu, 3+1+1 oraz naprawy zniszczonych 
kompletów skórzanych, duży wybór skór, dobre 
ceny. Wrocław, tel. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
02026711

KOMPLET WYPOCZYNKOWY 2+1+1, tkanina białobrązo- 
wa. na stelażu, t 200 zł. Bielawa, tel. 074/833-72-43 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1. na stelażu dębowym, 
- 2.400 zł. Gostyń, tel. 065/572-36-87 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY SAN REMO 2-letni, prod. 
holenderskiej, kupiony nowy w salonie meblowym, nieuży
wany, 3+2+1 + duża ława, tapicerka z brązowej skóry, pod
stawy dębowe, zdobione, • 5.500 zł. Kępno, tel. 
062/782-41-41
KOMPLET WYPOCZYNKOWY: kanapa 4-osobowa, 3 fo
tele, ława z marmurowym blatem, prod. zachodniej, stan b. 
dobry, • 1.000 zł. Legnica, teL 076/854-28-79 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY dębowy stelaż, 3+2 oraz skó
rzany 2+1, sofy 3+2 z obiciem, bez drewna, w cenie 300-500 
zł/kpi. Sucha Górna 74. tel. 076/847-92-32 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1 - 2.500 zł. Syców. tel. 
062/785-46-63
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, welurowy, nowy. -
2.000 zł. Syców, tel. 062/785-46-63 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+1+1, prod. holenderskiej, 
stelaż dębowy, welurowa tapicerka (ciemna), stan idealny, 
wyjmowane poduszki (na zamek), - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/372-63-34
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, skórzany + dębowa 
ława z kafelkami, • 1.950 zł. Wrocław, tel. 322-43-52 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, 2 fotele. 2 pufy 
na sprężynach, nowy, na gwarancji, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0607/43-23-55
O  KOTŁY LAMBORGHINI olejowe, gazowe, palniki, 

moce 8-4000 kW, 3 lata gwarancji, ceny od 1.500 
zł brutto, klimatyzatory okienne, dwudzielne • 
Split, ceny od 1.300 zł brutto. Wrocław, tel. 
071/317-14-53,0603/46-45-80 01031791

KRAJALNICA DO CHLEBA JAC automatyczna. - 4.200 zł. 
Świerzawa, tel. 075/713-52-81.0603/98-34-50 
KRAJALNICA DO WĘDLIN BIZERBA automatyczna. • 1.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0502/41-03-31 
KRAJALNICA DO WĘDLIN duża, sklepowa, na 360 V, stan 
b. dobry, - 470 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-68-27 
KRZESEŁKO DO BIURKA na kółeczkach. 3 szL - 40 zł, za 
trzy -100 zł, stan ideainy. Bolków, tel. 0603/34-90-20 
KRZESŁA 6 sztuk • 200 zł/szl Syców. tel. 062/785-46-63 
KSEROKOPIARKA CANON FC2, A4, przenośna, stan ide
alny, - 450 zł. Legnica, tel. 076/851-29-85 
KSEROKOPIARKA CANON FC 200 format A4. 1-roczna, 
stan idealny, - 500 zł + VA Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KSEROKOPIARKA CANON MP-155 zapasowe tonery, - 450 
zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
KSEROKOPIARKA CANON CLC-200, kolorowa, po prze
glądzie techn., stan b. dobry, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-11-47
KSEROKOPIARKA CANON NP 1020, - 870 zł. Wrocław, 
tel. 0609/49-48-37
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP50, A4, mało używana, bez 
tonera, • 300 zł. Legnica, tel. 076/851-29-85 
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP 4233 Duplex, Sorter, 3-ko- 
lorowe, serwisowane, mało eksploatowane, stan idealny, -
4.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-94.0605/53-18-09 
KSEROKOPIARKA NASHUATEC 3322 stan b. dobry, mało 
używana, A3, A5, podajnik, sorter. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
KSEROKOPIARKA OLIVETTI OFX 2100, - 150 zł. Legni
ca. tel. 076/721-74-69
KSEROKOPIARKA SHARP Z 50 format A4, - 400 zł + VAT. 
Legnica, teł. 0605/39-24-64
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 2310 stan idealny, serwiso
wana w Polsce, A3, A4, fuli zoom, podajnik dokumentów, 
dwie szuflady, możliwość kserowania w kolorze, możliwość 
wystawienia faktury VAT, termobindownica gratis, - 3.000 zł. 
Brzeg. tel. 077/444-16-53.0502/90-87-85 ' 
KSEROKOPIARKA UTAX 105c.A4, nowy toner, podstawo
we funkcje, serwisowana, stan dobry, • 500 zł. Mrozów, tel. 
071/317-07-12
KSEROKOPIARKA XEROX 5009, • 450 zl + VAT. Legnica, 
tel. 0605/39-24-64
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-palnikowa, prod. niemiec
kiej (Bauknecht), 1 palnik czasowy, z rożnem elektrycznym, 
stan b. dobry, • 350 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/84-48-47
KUCHENKA ELEKTRYCZNA AEG, - 40 zł. Gryfów Śląski, 
tel. 0605/32-62-46,0606/18-66-86 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, płyta ceramiczna, 220/380V, 
turbo palniki, wielofunkcyjny piekarnik z termoobiegiem, 50 
cm, nowa, - 1.200 zł oraz 4-palnikowa, z piekarnikiem, 50 
cm, nowa, - 600 zł.’ Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. niemieckiej, stan ideal
ny, -170 zł. Legnica, tel. 076/862-13-76 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA BOSCH stan idealny, do za
budowy, grill, termoobieg. płyta ceramiczna, na gwarancji - 
600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14, 
0604/87-56-91
KUCHENKA ELEKTRYCZNA SIEMENS, do zabudowy, z 
płytą ceramiczną, zegar, piekarnik wysuwany, z termoobie
giem, grillem, kuchenką mikrofalową, chłodzenie z przodu, 
stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/355-12-94
KUCHENKA GAZOWA 4 palniki, piekarnik, -150 zł. Wierz
bie. tel. 077/431-13-26. 0606/99-80-30 
KUCHENKA GAZOWA EWA brązowa. - 50 zl. Wrocław, tel. 
071/782-77-14 wieczorem, 0502/15-95-07

T O S H I B A

używane, tanie, z  gwarancją 
w bardzo dobrym stanie technicznym 
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KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, stan dobry oraz kuchen
ka gaz. z piekarnikiem el, - 90 zł. Wrocław, tel. 071/328-25-29, 
0607/33-76-47
KUCHENKA GAZOWA -120 zł. Wrocław, tel. 071/322-20-38 
KUCHENKA GAZOWA brązowa, piekarnik gazowy, stan b. 
dobry, okap do kuchni, brązowy, zlewozmywak, 2-komoro- 
wy, ze stali nierdzewnej, • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/367-44-85,0501/49-81-65 
KUCHENKA MIKRQFALOWA 850 W, wym. 46x31x31 cm, 
brązowa, z talerzem obracanym, stan b. dobry, .-130 zl.. Bol
ków, te l 0603/34-90-20
KUCHENKA MIKROFALOWA DAEWOO białą, obracany ta
lerz, nadaje się do malej gastronomii, stan idealny, - 300 zł. 
Legnica, tel. 0600/30-67-82,076/850-65-72 
KUCHENKA MIKROFALOWA DELONGHI COMBI 80Ó W, 
z grillem, brązowa, stan b. dobry - 320 zł, oraz zegar steru- '  
jący, prod. niemieckiej, nowy, wiele opcji przełączeń -90 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-99-61
KUCHENKA MIKROFALOWA PANASONIC-INWERTER, 
najnowszy model, nowa, 2 lata gwarancji, • 1.200 zi. Wro
cław, tel. 0503/95-94-88
KUCHENKA MIKROFALOWA z grillem, stan b. dobry - 260 
zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
KUCHENKA WĘGLOWA z piekarnikiem, • 300 zł. Rogów 
Sobócki, tel. 071/316-37-28
KUPIĘ BOJLER ELEKTRYCZNY poj. 80 i, wskazany nowy. 
Wrocław, tel. 071/372-52-48
KUPIĘ KRAJALNICĘ półautomat, z teflonową tarczą, o śred
nicy 30 cm. Legnica, tel. 076/722-44-24 
KUPIĘ KSEROKOPIARKĘ Canon, Selex, Olivetti. Agfa, stan 
obojętny. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KUPIĘ LADĘ CHŁODNICZĄz giętą szybą, o wym. 180x110 
cm. Legnica, tel. 076/722-44-24 ' /
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ POLAR 1999 r., mało 
używaną, - 750 zł. Wrocław, tel. 784-30-49. w godz. 9-17 
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄbębnową nową nie uży
waną, do 500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
KUPIĘ WITRYNĘ CHŁODNICZĄ do napoi, wysokość min.
1.7 m, oszkloną. Legnica, tel. 076/722-44-25.0503/34-12-31 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE BARU. Wrocław, tel. 0503/72-64-06 
KUPIĘ ZAMRAŻARKI DO LODÓW i mrożonek z rozsuwa
ną szybą z góry, używane i inny sprzęt chłodniczy. Oława, 
tel. 0503/89-92-39
LADA CHŁODNICZA regał chłodniczy, regały sklepowe, 
waga elektroniczna, stan b. dobry, • 3.000 zl. Kowary, tel. 
075/761-38-60
LADA CHŁODNICZA 1.9 m, 380 V, - 400 zł lub zamienię na 
telefon GSM. Nowa Ruda, tel. 074/872*46-97 po godz. 14. 
0608/68-32-28
LADA SKLEPOWA oszklona, nie chłodnicza, biała, wyso
kość 85 cm, szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 782-69-80 -
LAMPA STOJĄCA toczona, wys. 170 cm, z ładnym abażu
rem - 45 zł, lampa stojąca, czarna, wys. 185 cm, dwie rurki, 
czamy mai jedna z lampą halogenową, druga wyginająca 
się z żarówką - 120 zł. Bolków, tel. 0603/34-90-20 
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 -120 zł. Wrocław, tel. 071/322-20-38 
LODÓWKA AMINA 3-szufladowa, z zamrażalnikiem,
1.5-roczna, - 1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91, 
0608/39-81-37
LODÓWKA MIŃSK, -170 zł. Wrocław, tel. 071/322-20-38 
LODÓWKA POLAR wyskość 105 cm, gwarancja od paź
dziernika. stan b. dobry, • 290 zł. Wrocław, tel. 784-67-22 
LODÓWKA SIEMENS 140 I, - 200 zł. Gryfów Śląski, tel. 
0605/32-62-46,0606/18-66-86 
LODÓWKA SILESIA biała, wys. 150 cm, stan idealny, - 300 
zł. Lubin, tel 076/846-39-36,0607/35-12-98 
LODÓWKA TERMOS turystyczna, o poj. 15 I. 12 V/54 W, 
zasilanie - gniazdo zapalniczki samochodowej, stan idealny,
-100 zł. Wałbrzych, tel. 0609/35-10-90 
O  LODÓWKI od 170 zł, niem. lodówkozamrażarki, 

pralki auŁ 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 auŁ • od 250 do 450 zł. Gwaran
cja 6 mies. Negocjacja cen. Skup i naprawa. Opo
le, Wrocław, Wałbrzychy Świdnica. Dzierżoniów, 
Legnica, dolnośląskie, tel. 0503/74-46-11. Wro
cław, ul. Kowalska 111 a, tel. 071/345-68-51, 
0503/30-92-42 01031241

LODÓWKOZAMRAŻARKAAEG stan idealny, do zabudo
wy, wys. 190 cm, na gwarancji, • 800 zł, GORENdE stan 
idealny, nowa, do zabudowy, wys. 180 cm, na gwarancji -
1.200 zł i LIBERH, stan idealny, nowa, wys. 170 cm, z bla
chy nierdzewnej, na gwarancji • 1.800 zl. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS szufladkowa, wys. 1.6 
m. zadbana, stan b. dobry, - 400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-18-93
LODÓWKOZAMRAŻARKI do zabudowy oraz wolnostojące, 
różnych firm, w cenie 300-1200 zł/szŁ, gwarancja oraz LO
DÓWKOZAMRAŻARKI BOSCH stan idealny, do zabudowy i 
wolno stojące - od 300 zł do 1.700 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-24-62.0604/87-56-91 
ŁAWA rozsuwana • 60 zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-27-46 
po godz. 20
ŁAWA, - 75 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-94 
ŁAWA ROZKŁADANA 136x57 cm • 100 zl, kredens kuchen
ny, biały - 80 zł. Wrocław, tel. 071/351-24-98 po godz.16 
ŁAWA KUCHENNA narożnikowa, dębowa, nowe obicia - 500 
zł. Prochowice, tel. 076/858-51-95,0604/95-68-91 
ŁAWA POKOJOWA rozkładana, - 100 zł. Brzeg, tel. 
077/416-95-24,0501/95-13-88.0608/88-93-85

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem oraz wózek 3-funk
cyjny Perfferego, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po 
godz. 19
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z baldachimem, deska do przewi
jania, kołdra, poduszka, pościel, mało używane, stan b. do
bry. Wrocław, tel. 071/785-06-58,0605/33-12-01 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kolor brązowy, drewniane boki, 
150x50 cm, stan dobry, cena - 100 zł + huśtawka gratis. 
Wrocław, tel. 071/350-99-92
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE drewniane, + materacyk, pościel, 
nowe -100 zł. Wrocław, tel. 071/322-14-96 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE składane do torby - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/333-52-56
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE drewniane, ze zjeżdżalnią (domek), 
materac czerwony 90x200 cm, wysokość 140 cm, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 362-83-08
ŁÓŻKA DO SYPIALNI 2 szt., 2 materace + stelaż z regula
cją do siedzenia, - 350 zł. Brzeg, tel. 077/416-95-24, 
0501/95-13-88,0608/88-93-85 
ŁÓŻKA DO SYPIALNI wym. 150 x 200 cm, pojemnik na 
pościel, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
ŁÓŻKO DO SYPIALNI biało-złote dodatki, 2 materace, me
talowe, b. ładne, do 400 zł. Mojęcice, teł. 071/389-65-64, 
0603/71-04-00
ŁÓŻKO DO SYPIALNI sosnowe, 180 x 200 cm + 2 szafki, 
stan b. dobry, - 790 zl. Wrocław, tel. 071/361-67-28. 
0602/77-79-43 |
ŁÓŻKO METALOWE białe, regulowane, przystosowane do 
rehabilitacji, stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, teł. 
071/351-24-98 po godz.16
ŁÓŻKO PIĘTROWE stan b. dobry, roczne, jasnobrązowe, z 
materacami lub bez, - 700 zł. Polkowice, tel. 076/847-47-41 
pogodz.17
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
MARKIZA BALKONOWA prod. niemieckiej, stelaż aluminio
wy, szer. 273 cm, dł. 200 cm. Lubin, tei. 0602/79-49-60 
MASZYNA DO PISANIA elektroniczna, z niemiecką czcion
ką -130 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
MASZYNA DO PISANIA ERICA elektryczna, 8 pamięci, 3 
rodzaje czcionki, - 350 zł. Wałbrzych, tei. 074/841-86-53 
MASZYNA DO PISANIA IBM elektryczna, * 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-48-75
MASZYNA DO SZYCIA IDEAŁ wieloczynnościowa, + stół, - 
200 zł. Borek Strzeliński, tel. 071/393-05-35 ’
MASZYNA DO SZYCIA PRMLEG zapakowana, 17 ście
gów (over1ock, kryty) - 600 zł. Privileg 2119, 19 ściegów, 
nowa - 940 zł. Dzieitoniów, tel. 074/832-35-08 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER. - 150 zł. Lubsko, tel. 
068/372-08-54
O  MASZYNY PIEKARNICZO • CUKIERNICZE : mie- 

szałki o poj. 40-500 I, Kem per, Diosna, ubijarki, 
walcarki, rogalikówki, bułczarki Fortuna, oblewar- 
ki, zmywarki, stoły, wózki, cena od 2.000 zł., tel. 
0601/08-44-68, 0502/44-16-96, 071/317-78-96 
01031091

MATERAC SPRĘŻYNOWY wym. 2x0,8 m + stelaż z podno
szonym zagłówkiem, -130 zł. Wołów, tel. 0601/19-14-48 
O  MEBLE używane, z Holandii, tel. 0607/76-20-47, 

074/640-67-23 po 18 01027601 
O  MEBLE używane prod. zachodniej: kredensy, ko

mody, stoły, krzesła, ławy, sypialnie, komplety wy
poczynkowe i inne meble, proste i bogato zdo
bione oraz lampy, bibeloty itp. • bardzo atrakcyj
ne ceny, do 50 zł. Wrocław, tel. 071/354-34-00 
02025791

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, tei. 
071/311-18-02, 071/311-17-93, 0607/18-50-38 
82001211

MEBLE BIUROWE czarne, w tym 3 biurka, regał, szafa, 
ława, 2 fotele, 4 krzesła, 4 pufy, szafka śniadaniowa, razem 
lub osobno, -1.400 zł/kpi.. Wrocław, tel. 071/357-03-40 wie
czorem
MEBLE DO KUCHNI 2-letnie, b. ładne, szafa z nadstawką 
jasna, 2-łetnia, komoda, czarna okleina (naturalny wygląd), 
b. ładna, 2-letnia, 2 fotele i 2 pufy, obicie naturalne, beżowy 
.miś', stan idealny - ok. 1.000 zł. LUbiń, tel. 076/749-01-26 
MEBLE DO KUCHNI . szafka pod zlewozmywak, szer. 80 
cm, nowa, kolor jasny buk -130 zł oraz brązowa olcha -130 
zł. Wrocław, tel. 071/789-42-54. 0604/51-39-66 
MEBLE POKOJOWE w stylu retro: stół gdański, dębowy, 
towarzyski - 1.500 zł, ława dębowa -1.100 zl, stół dębowy 
do salonu, dł. 230x90x80 cm - 1.700 zł. Bielawa, gm. Dzier
żoniów, tel. 074/645-52-15
MEBLE POKOJOWE 4 segmenty + ława, wys. 2 m, • 500 
zł. Milicz, tel. 071/384-07-26
MEBLE POKOJOWE prod. holenderskiej, dębowe, b. ładny 
kredens, bufet komoda, ława, stolik, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0603/64-04-09
MEBLE POKOJOWE skórzane, kanapa beżowa, 2 fotele, 
stół dębowy, taboret -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/56-60-09 
MEBLE POKOJOWE segment .Joanna*, mahoń, - 350 zł i 
segment jasny orzech, -180 zł. Wrocław, tel. 071/329-24-85. 
071/321-39-79
MEBLE POKOJOWE kuchenne oraz do sypialni, szafy, kom
plet wypoczynkowy, stół, ławy, krzesła i narożnik + ew. sprzęt 
AGD oraz RTV, w całości lub osobno - 100-1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-51-95 po godz. 18.0605/07-07-12

K L I M A T Y Z A C J A

Cook

51-153 Wrooław, 
ul. Potockiego 25 
tel/fax: (071) 326-00-18 
tel: (071)326-05-14 
tel. kom.: 0602 378 024 
e-mail: w roclaw@ cool.ikp.pl

K L I M A T Y Z A T O R Y
typu SPLIT o

o

dla: biur, sklepów, 3 
aptek, pubów, restauracji 

i innych pomieszczeń.

Wrocław, ul. Robotnicza 72
T E L { 071) 359-16-65 

FAX. |071) 355-05-59 
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MEBLE POKOJOWE 4 segmenty (w tym szafa), koloru ma
honiowego, stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/316-53-53,0600/25-17-44 
MEBLE POKOJOWE 3 segmenty młodziezowe + szafa, dł. 
3.42 m, wys. 2.05 m, gł. 0.6 m, kolor ciemnowiśniowy + bia
łe dodatki, stan b. dobry, podświetlane biurko, - 600 zł. Wro
cław, tel. 788-58-04
MEBLE POKOJOWE segment jasnomatowy, z szafą • 400
zł. Wrocław, tel. 071/364-48-10
MEBLE POKOJOWE segment salonowy typ .elegant’ , ma-

PIEC CO GAZOWY JUNKERS BOSCH 2-funkcyjny, zawie
szany, kupiony w kraju, • 1.900 zł. Namysłów, tel. 
077/410-20-62 po godz. 15
PIEC CO GAZOWY VAILLANT prod. niemieckiej, gwaran
cja • 950 zł, 2-funkcyjny • 1.200 zł, elektronik - 1.600 zł, ga
zowy Junkers - 350 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-12-43 
PIEC CO GAZOWY JUNKERS i Vaillant, od 8-27 kW • 500 
zl/szt. Raciborowice, gm. Legnica, tel. 0503/58-20-74 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, 23-33 kW, z bojlerem, na 
ciepłą wodę, stojący, - 2.500 zł i BUDERUS grzewczy, 2-funk
cyjny, 22-33 kW, stojący, - 2.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-88-91,0608/39-81-37

hoń, szklana witiyna, halogeny, złote akcenty, stan idealny,
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-58
MEBLE POKOJOWE, 1999 r.: meblościanka • 500 zł, łóżko
- 500 zł, stolik RTV -100 zł, stan b. dobry. Oleśnica, tel. 
071/314-34-16
MEBLE POKOJOWE I KUCHENNE używane, stan dobry, 
tanio sprzedam. Wrocław, tel. 071/325-45-09 
MIKSER ZEPTER instr. obsługi • 608 zł. Wrocław, tei. 
0608/30-37-66
NAROŻNIK KUCHENNY jasna sosna, prawo i lewo stronny, 
stan idealny, - 500 zł. Lubin, tel. 0607/04-71-72 
NÓŻ elektryczny, do cięcia wędlin i sera na plastry, prawie 
nowy, do stoiska wędliniarskiego lub nabiałowego, • 600 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/801-03-04,0600/83-46-76 
OBUDOWA KOMINKA z piaskowca, montaż, - 1.300 zł. 
Szczytna, tel. 0609/39-36-77
O  ODKURZACZ KIRBY • 3.000 zł, faktura VAT, odku

rzacz Kobold firmy Vorwerk, nowy, na gwarancji • 
1.800 zł, faktura VAT. LOMBARD „EURO-P.A.", 
Wrocław, ul. Piłsudskiego 92, tel. 071/341-7548 
01032451

ODKURZACZ KIRBY piorący, prod. USA, rok prod. 2000, 
mało używany, stan b. dobry, - 8.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-55-47
ODKURZACZ RAINBOW mało używany, od 2.415 zł do 
4.200 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
ODKURZACZ ZELMER czamy, nowy, na gwarancji, -150 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-24-33 po godz. .15 
ODWAŻNIKI (dropsy), do wag (2 tony), 80 sztuk - 20 zi/szt. 
Lubań, tel. 075/646-37-31
OKAP KUCHENNY, - 50 zł. Legnica, tel. 076/722-75-35 
PALNIKI OLEJOWE do kotła stojącego, różnej mocy, 18-40 
kW, niemieckich firm, mało używane, Sprawne - ęd 350 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/761-01-01 

%  PATELNIA GASTRONOMICZNA podwójna. 380 V, prano-

PIEC CO GAZOWY ŚWIEBODZICE 1-funkcyjny, nie uży
wany, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/357-89-52 
PIEC CO GAZOWY ELKA 1-funkcyjny, stojący, nowy, • 750 * 
zł. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN stan b. dobry, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0608/86-56-19
PIEC CO GAZOWY i-funkcyjny, 19 kW, - 400 zł. Zary, tel. 
0606/48-68-57
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN, 1991 r. z zasobnikiem 
300 r, 21 kW, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/315-38-46 
PIEC CO STALOWY 21 kW, ruchomy ruszt węglowy, na 
koks i drewno, wymagany ciąg za kotłem 18 Pa, rozm. pieca 
'1.5 m, stan b. dobry, • 450 zł. Olszanica, gm. Zagrodno, tel. 
076/877-31-16 po godz, 15
PIEC CO STALOWY 1,5 KW, 4-letni, na domek, z oryg. ocie
pleniem, stan b. dobry, - 500 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-08, 
0604/73-89-11
PIEC CO WĘGLOWY, 1997 r. 14 kW ♦ pompa, - 150 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-25-30 
O  PIECE PIEKARNICZE Daub, Winkler, 8 i 18 m2, WP 

12 m2, Revent obrotowy, Mive, Viessmann, Astor, 
sklepowe, na 4-14 blach, wsadowe 4-25 m2, ceny 
od 4.000 zł., tel. 0601/08-44-68, 0502/44-16-96, 
071/317-78-96 01031081

PIECE CO OLEJOWE 15-38 kW, firm Buderus, Viessman, 
kompletne, zbiorniki 1,0001, cena 1.800-3.800 zł. Wrocław, 
tel. 0602/32-88-89
O  PIECE CO - PRODUCENT : stalowe, ekonomicz

ne, na węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 
50-2000 m2, ruszt wodny. Gwarancja, faktury. 
Transport do 30 km gratis. Również zbiorniki na 
paliwo, szambo. Krzeczyn Wielki 42, k. Lubina, tel. 
076/840-87-50, 076/841-53-33, 0603/12-68-96 
84017581

PŁYTA DROGOWA o wym. 150 x 300 x 20- 120 zł/szt., 100 
x 300 x 20 - 100 zł/szt. K 80 x 300 x 20 - 80 zł/szt. Wałbrzych, 
tel. 074/842-10-99,0607/54-58-99

da oraz zmywarki do naczyń, 12 miesięcy gwa
rancji-550 zł. Łubłnżtel. 076/642-17-78 84017011 

PRALKA AUTOMATYCZNA PRMLEG, -150 zł. Gryfów Ślą
ski, tel, .0605/32-62-46,0606/18-66-86 
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG stan b. dobry, - 400 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11 
PRALKA AUTOMATYCZNA PS 663S na części • 50 zł. Le
gnica, tel. 0608/08-87-59
PRALKA AUTOMATYCZNA stan idealny, • 350 zł. Lubin, 
tel. 076/846-76-02,0605/69-96-37 i 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS663 BIO części: 
nowy pojemnik na wodę, nowa obudowa główna, programa
tory i cała pralka na części. Mirków, tel. 071/315-11-28 
PRALKA AUTOMATYCZNA LUNA stan dobry, - 200 zł. Nysa, 
tel. 077/433-06-94
PRALKA AUTOMATYCZNA SIEMENS stan idealny, 1200 
obr., wyświetlacz, nowy, na gwarancji • 1.100 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH 1000 obr./min., biała, 
nowy model - 400 zł, Siemens 1100 obr./min. - 350 zł, su
szarka do bielizny -150 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-62-38 
PRALKA AUTOMATYCZNA WIATKA uszkodzony bęben, - 
50 zł. Wołów, tel. 071/389-50-57,0605/74-76-28 
PRALKA AUTOMATYCZNA MATURA ELECTRONIC 
1000-1400 obr/min., biała, stan idealny, • 550 żł. Wrocław, 
tel. 071/365-92-76
PRALKA BĘBNOWA wsad z góry, mała, - 350 zł. Milicz, tel. 
071/38444-31,0609/46-79-51 
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA z wyźymarką, Stan b. do
bry, -150 zł. Środa Śląska, tel. 071/3T7-57-43 
PRALKA WIRNIKOWA, - 80 zł. Wrocław, tel. 071/322-20-38 
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, tei. 0602/89-12-81 80008721

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarfci, lodów
ki, zamrażarki, zmywarki do naczyń, 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, Świd
nica. Dzierżoniów, Legnica, dolnośląskie, teł. 
0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111 a, tel. 
071/345-68-51,0503/30-92-42 01031261

O  PRALKI I ZMYWARKI • SIEMENS, BOSCH, CANDY 
• gwarancja, możliwy dowóz, ceny od 320 żł. Lu
bin, tel. 076/846-90-93 84017401

O  PRALKI, ZMYWARKI DO NACZYŃ, PRALKOSU- 
SZARKI firm Bosch, Siemens, Miele, Whirpool i 
innych, wolno stojące i pod zabudowę, szer. 4 51 
60 cm, stan idealny, gwarancja!!! Możliwy dowóz. 
Ceny od 320 zł. Lubin, tel. 076/846-76-02, 
0605/69-96-37 03002731

PRALKOSUSZARKA BOSCH stan idealny, 1200 obr., dużo 
funkcji, na gwarancji • 700 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
PRALKOSUSZARKA ELECTROLUX 1200 obrotów, gwa
rancja, stan idealny, - 550 zł. Lubin, tel. 076/846-76-02, 
0605/69-96-37
REGAŁ BIUROWY, używany, dł. 3,2 m, połysk, -120 zł. Wro
cław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
REGAŁ GARAŻOWY metalowy, ■> 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 „Krzyś", 
www.krzys.com.pl. Wrocław, ul. Krzemieniecka 82, 
tel. 071/357-38-80 (oraz fax), 0501/47-96-46 
01029681

REGAŁY MAGAZYNOWE i sklepowe. 220x120x40,4 szt. -
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śna, reg. temp., używana • 450 zl. Paszowice, teł. 
076/870-11-75
PIEC DO PIZZY 2-komorowy, blachy, - 3.200 zł. Kuczyna, 
gm. Krobia, woj. leszczyńskie, tel. 0609/36-02-58 
PIEC DO PIZZY prod. włoskiej, - 3.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-26-27
PIEC CO VIESSMANN Vitopend 100,2-funkcyjny, 8-24 kW, 
wiszący, • 2.700 zł. Wrocław, teł. 0603/75-17-79 
PIEC CO CREDAN, 1989 r. 24 kW, nie używany, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-76-17
PIEC CO ELEKTRYCZNY 2-12 kW, 220/380 V, nie używa
ny, regulacja temperatury ♦ pompa, - 500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0608/76-59-17
PIEC CO ELEKTRYCZNY VAILLANT18 kW, na gwarancji, 
na gaz GZ-50 lub propan • 900 zł, elektronik CO -1.400 zł, 
regulator pokojowy - 130 zł. Legnica, tel. 076/850-63-92 
PIEC CO ELEKTRYCZNY VIESSMANN Litola, 40 kW, sto- 
•ący, żeliwny, pogodynka, na pow. grzewczą 300-500 m2, 
dom, hotel, warsztat, - 2.800 zł. Miłków, tel. 075/761-01-01 
PIEC CO ELEKTRYCZNY VAILLANT 2-funkcyjny - 1.200 

elektronik - 1.600 zł, gazowy Junkers - 350 zł. Nowa Sól, 
tel. 068/387-1243
PIEC CO GAZOWY ELKA-2 pow. grzewcza 3.7 m2, moc 42 
<W, fabrycznie nowy, - 200 zł., tel. 077/404-61-61 (k00089) 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT dwufunkcyjny, 18 kW, 2,7 
tara, stan b. dobry, • 1.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-18-93 
PIEC CO GAZOWY HYDRO-THERM12-14 kW, 3 bara, stan 
b. dobry, -1.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-18-93 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT z pompą wymuszonego obie
gu, prod. niemieckiej, stan idealny, - 1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
°IEC CO GAZOWY na gaz ziemny, stan dobry. Krzydlina 
Mała, tel. 071/389-02-27 •;
PIEC CO GAZOWY VA1LU\NT prod. niemieckiej, 19 kW, 
gwarancja, wiszący, na gaz GZ-50 lub propan - 900 zł, elek- 
ronik c.o. - 1.400 zł, regulator temperatury pokojowy • 130 
U  Legnica, tel. 076/850-63-92 
3IEC CO GAZOWY VAILLANT także na propan, na gwa- 
ancji, 1-funkcyjny, 10-18-24 kW, wiszący, produkcji niemiec
kiej, regulator, do mieszkania, domu, sklepu, warsztatu, • 
1.000 zł. Legnica, tel. 076/850-63-92,0604/34-01-66 
3IEC CO GAZOWY JUNKERS-BOSĆH 15 kW, wiszący, 
nało używany, do mieszkania, sklepu, domku, • 600 zł i VIES- 
SMANN Litola, 40 kW, stojący, prod. niemieckiej, pogodyn- 
<a, 300-500 m2 pow. grzewczej, możliwość montażu, - 2.800 
d  Miłków, tel. 075/761-01-01
JIEC CO GAZOWY JUNKERS BOSCH produkcji niemiec
kiej, 15 kW, wiszący, mało Używany, do mieszkania, sklepu, 
domku, - 600 zł. Miłków, tel. 075/761-01-01

PŁYTA GUMOWA twarda, 1.0 x 0.9 x 0.03 m - 30 zł. Wro
cław, tel. 071/341-01-46
PODGRZEWACZ WODY VAILLANT przepływowy, trójfazo
wy, 24 kW, do c.o., mało używany, sprawny, - 200 zł. Gubin, 
tel. 068/455-58-72,0608/88-99-95 
PODGRZEWACZ WODY przepływów ,̂ 380 V, 21 kW, stan 
b. dobry, - 200 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
PODGRZEWACZ WODY VAILLANT, AEG, STIEBEL 380 V, 
do łazienki, mieszkania, domku, sklepu, bufetu, gastrono
mii, warsztatu, - 300 zl. Legnica, tel. 076/850-63-92, 
0604/34-01-66
PODGRZEWACZ WODY VAILLANTVGH na gaz ziemny lub 
propan, 130,160 i 1901, stojący, do domku, hotelu, pensjo
natu, -1.400 zł. Miłków, tel. 075/761-01-01, 0604/14-41-35 
PODGRZEWACZ WODY JUNKERS używany, sprawny tech
nicznie. -190 zLSyców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
PODGRZEWACZ WODY gazowy, prod. niemieckiej, nie uży
wany, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/357-89-52 
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 VAILLANT, AEG, STIEBEL elek
tryczne, 380 V, przepływowe, wiszące, - 300 zl. Legnica, tel. 
076/850-63-92,0604/34-01-66 
PODGRZEWACZE WODY SIEMENS, VAILANT, AEG, STIE- 
BEL, ektryczne, 380 V, przepływowe, do mieszkania, dom
ku, sklepu, warsztatu, gastronomii, - 300 zł. Miłków, tel. 
075/761-01-01
PODGRZEWACZE WODY gazowy i el., od 8-24 kW - 200 
zł/szt Raciborowice, gm. Legnica, tei. 0503/58-20-74 
PODGRZEWACZE WODY przepływowe: kuchenny 3150 W, 
łazienkowy 6000 W, nowe, z wylew kami, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0602/65-51-89
POMPA CO GRUNDFOS 3-biegowa, nacżynie wyrównaw
cze, przeponowe, z manometrem i zaworem, - 70 zł. Legni
ca, tel. 0608/08-87-59
POMPA CO GRUNDFOS 20/60 - 240 zł, zawory termosta
tyczne Danfoss - 60 zł/kpi. Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 
O  PRALKA AUTOMATYCZNA SIEMENS otwierana z 

góry, energooszczędna, regulacja wirowania, stan 
b. dobry • 550 zł, pralką automatyczna Whirlpool, 
otwierana z przodu, energooszczędna, regulacja 
wirowania, pralka automatyczna Whirlpool, otwie
rana z góry, regulacja wirowania, energooszczę-

100 zł/szt. oraz inne regały i lady sklepowe. Wrocław, tel. 
071/359-09-78 lub Bielawą, 074/833-14-39.
REGAŁY MAGAZYNOWE cena -100 zł/szl Wrocław, teł. 
071/328-84-66 po godz. 20.0601/73-27-91 
REGAŁY SKLEPOWE szklane-lustrżane, dł. 4 m, lada szkla
na - 1500 zł. Wrocław, tel. 0603/80-47-99 
ROLLBAR DO PIWA kolumna chromoniklowa, schładzar- 
ka, reduktor, głowica, butla C02, stan b dobry, • 1.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/339-05-09
ROŻEN KROMET na 9-kurczaków; - 1.600 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-46-97 po godz. 14,0608/68-32-28 
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 9-12 kurczaków, gablota za 
szkłem, na siłę, stan b. dobry, - 1.000 zł. Karpacz, tel. 
075/761-99-03
ROŻEN ELEKTRYCZNY do kurczaków, 12-18 szl, 380 V, - 
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 20 kurczaków, - 1.900 zł i na 10 kur
czaków, - 1.500 zł. Góra, tel. 0609/16-23-06 
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, 6-66 sz l wsa
du, zasilanie 12 V, ze znakiem B, • 1.900 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40

KOTŁY NA DREWNO 0P012212 
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

h\ Eu
TECHNIKA GRZEWCZA

ł r g l t y £
ul. Piastowska 17; 58-260 B ie lawa
tel. (074) 834 44 85; tel/fax. (074) 834 42 64
tel. kom. 0605 423 663; 607 44 88 68

R E G A Ł Y
Wózki, szafy BHP, drabiny I 
•AL-OG", ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75 |

O  ROŻNY NA KURCZAKI gazowe, ceramiczne, od 6 
do 66 szŁ wsadu • 1.900 zł, grille, gyrosy, bemary, 
frytkownice, opiekacze, naleftnikarki, patelnie bez
tłuszczowe, linie gastronomiczne, do przyczep i 
lokali, produkcja, sprzedaż, ceny od 1.300 zł. 
tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 01032661 -

O  ROŻNY NA KURCZAKI gazowe, ceeramiczne, od 
6 do 66 sztuk wsadu • 1.900 zł, grille, gyrosy, be
mary, frytkownice, opiekacze, naleftnikarki, patel
nie beztłuszczowe, linie gastronomiczne, do przy
czep i lokali, produkcja i sprzedaż, od 1.300 zł. 
tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 01032671

SOFA 2-osobowa, rozkładana, ze skrzynią na pościel, • 400 
zł. Bolesławiec, tel. 0604/87-71-37 
SOFA 3-osobowa • 80 zi, 3-osobowa, skórzana • 100 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-95-24,0501/95-13-88,0608/88-93-85 
SOFA roczna, prod. IKEA, beżowa, wzór w kwiaty, stan b. 
dobry, • 350 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-26-75 
SOFA 2-osobowa, -1.000 zł. Syców, tel. 062/785-46-63 
SOFA 2-osobowa, rozkładana, na kółkach, ze schowkiem 
na pościel, pluszowa tapicerka koloru wiśni, stan idealny, • 
200 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-26-97 
O  SPRZĘT AGD nowy, na gwarancji, wyprzedaż po 

likwidacji sklepu., tel. 071/322-36-61,0501/10-16-01 
01032571

O  SPRZĘT GASTRONOMICZNY: pochłaniacze, lady, 
stoły, inny sprzęt pod zamówienie, rożny gazo
we, automaty do popcornu, waty cukrowej, kuku
rydzy, karmelownice, myjki do warzyw, patelnie 
gazowe, piece do ziemniaków - producent Nowa 
Sól, tel. 068/387-41-39, 0605/39-70-30 84001351 

STOLIK RTV pod telewizor Panasonic 36PF - 850 zł, pod 
telewizor Sony 32FQ75 - 1.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-11-93,0603/87-46-40.

WAGA ELEKTRONICZNA KQRAl 2 - 850 zl. Wrocław, teł 
. 0501/41-1 £84 - |  '  !  i
WAGA ELEKTRONICZNA mała, z możliwością połączenia 
z kasą fiskalną, 1.5-roczna, • 1.000 zl. Strzelin, teł. 
071/392-88-91,0608/39-81-37'
WAGA ELEKTRONICZNA MEDESCA KAT-51. do 15 kg, z 
drukarką, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-40-05, 
071/373-74-39
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, z pamięcią możliwość 
podłączenia do kasy fiskalnej, gwarancja, legalizowana, • 800 
zł. Wrocław, tel. 071/782-97-24 
WAGA ELEKTRONICZNA do 60 kg * waga uchylna, do 15 
kg, z odważnikami, - 1.480 zł. Wrocław, tel. 361-37-05 
WAGA ELEKTRONICZNA EP-15 do 15 kg, po legalizacji, 
zasilanie 220/9 V, mało używana, - 950 zł. Wrocław, tel. 
071/781-34-48
WAGA ELEKTRONICZNA ANGEL do 15 kg. - 950 zł. Żemi- 
ki Wr.. tel. 0603/11-69-37
WAGA SKLEPOWA uchylna, z homologacją do 15 kg, stan 
dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/347-89-66,0607/82-23-08 
WAGA SKLEPOWA uchylna, stan b. dobry, legalizowana do . 
12.2003 r, -170 zł. Wrocław, tel. 342-19-59 
WAGA SZALKOWA, -180 zł. Chojnów, tel. 076/818-16-81 
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, legalizacja, - 1.200 zł. Na
mysłów, tel. 0603/77-24-00
WAGA ZEGAROWA do 60 kg, lady chłodnicze, maszyna do 
krojenia wędlin, haki i inne. Wałbrzych, tel. 0602/18-57-90 
WAGAZEGAROWA do 500 kg, z legalizacją • 2.500 zL Wro
cław. tel. 071/341-68-56,071/341-68-55 
WANNA BLASZANA emaliowana, biała, dł. 170 cm, nowa 
(rachunek), - 200 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-68-16 po 
godz. 17
WERSALKA + 4 fotele, - -300 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-37-11
WERSALKA używana, stan dobry oraz meble Kameleon, 
jasne, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
WERSALKA na sprężynach, nowa, na gwarancji, • 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-90-50.
WITRYNA CHŁODNICZA POLAR W-30 biała, wym;
146x58x58 cm, autom, odszranianie, stan b. dobry, • 500 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-72-43
WITRYNA CHŁODNICZA przeszklona, pionowa, 2-drzwio- 
wa, energooszczędna, elektroniczne ustawianie temp., pod
świetlana* mało używana, - 2.200 zł. Chojnów, tel. 
076/818-16-81

KLIMATYZACJA BIUR
S P O S O B  N A  U P A Ł

Zapraszamy firmy instalatorskie do współpracy
51 -315 Wrocław, ul. Klełczowska 64; tel. (071) 325-14-20, tel./fax 325-34-00 

rokzai. 1968 e - m a ||: sa les@ flopsystenn.com .p l, w w w .flopsystem .com .p l

STÓŁ * krzesła, - 1.200 zl. Syców, tel. 062/785-46-63 
SZAFA lustrzana, 3 ruchome lustra, wym. 3 m x 2 m x 0.6 m
• 950 zł, sypialnia 2 łóżka z ruchomym stelażem + materace
• 350 zL sofa 3-osobowa - 80 zł, sofa 3-osobowa, skórzana 
-100 zł, ława rozkładana i podnoszona • 120 zł i inne z Nie
miec. Brzeg, tel. 077/416-95-24, 0503/95-13-88. 
0608/88-93-85
SZAFA 3-drzwiowa, lustrzana, 3 x 2 x 0,6 m. • 950 zŁ Brzeg, 
tel. 077/416-95-24,0501/95-13-88,0608/88-93-85 
SZAFA IKEA, 5-drzwiowa, stan idealny, do sypialni, -1.000 
zł.'Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
SZAFA 2 segmenty, nowa • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/336-06-06
SZAFA CHŁODNICZA 2-komorowa, 4-drzwiowa, 220 V, - 
1.800 zł. Korzeńsko, gm. Żmigród, tel. 0601/79-47-23 
SZAFA PANCERNA z dodatkową kasetą, - 450 zL Wrocław, 
tel. 071/328-84-66 po godz. 20,0601/73-27-91 
SZAFA WNĘKOWA 2 szt. - 350 zł/szt. Wrocław, teł. 
071/352-12-24
SZAFKI ubraniowe, metalowe, stół ślusarski, wyposażenie 
biura. Trzebnica, tel. 071/312-06-57 
SZAFY WNĘKOWE nagarderobę i meble kuchenne, już od 
1.000 zł. Dzierżoniów, tel 074/831-49-13 .. ; i v -  
SZATKOWNICA DO KAPUSTY i  Sałatek, na gwarancji/- 
1.700 zł. Biedrzycftowa,‘tel. 0 76/̂ 4 Z-95-7l£l)608/52-43-06- 
SZYBA WYSTAWOWA podwójna, bezpieczna, wynT<&3 x~ 
184cm ,-350zł.Namysłów,teł.0607/16-37-16.. ;? 
TABORET ELEKTRYCZNY nowy, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/393-91-31 po 16
TABORETY ELEKTRYCZNE gastronomiczne, fabrycznie 
nowe, 4 szt., cena 550-zł/szt. Kamienna Góra, tei. 
075/744-12-12
TAPCZAN 1-osobowy, stan b. dobry, - tOO zł. Wrocław, tel. 
071/789-49-89
TAPCZAN 1-osobowy, stan dobry, wym. 70 x 196 cm, -100 
zł. Wrocław, teL 071/786-71-66 
TAPCZANY HOTELOWE nowe - 230 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/315-90-50
THERMOMIX nowy, z  dodatkowym garnkiem do gotowania 
na parze, • 2.100 zł. Legnica, tel. 0602/80-49-05 
THERMOMIX oryginalny, nie używany, - 2.500 zł. Legnica, 
tel. .0602/24-72-40
O  TOALETY PLASTIKOWE kabiny, 2 szt. • 1.500 zł, 

kabiny, 2 szŁ • 1.000 zł, meble kuchenne, meble 
barowe, lodówki, zamrażarki, frytkownica, waga 
uchylna, zlewozmywaki, umywalki nowe, 4 stoły, 
16 krzeseł, kolor czamy, typ rurowy. Budziszów 
Wielki, tel. 076/855-30-50 84017521

WAGA DZIESIĘTNA 200 kg, na odważniki, -100 zł. Wądro
że Wielkie, tel. 076/887-43-59
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KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE BIUR
POTIS-SERWIS
50-312 Wrocław, ul.Żeromskiego 77 
tel. (071)37216 40, 781 86 40
e-mail: potis@potis.pl, internet: www.potis.pl

WITRYNA CHŁODNICZA BOCHNIA 2-stronnie przeszklo
na, wys. 2 m, 220 V, stan b. dobry - 1500 zł oraz lada chłod
nicza, atrakcyjny wygląd, 220 V, oświetlona, dł. 2 m, -1.000 
zł. Gierałtowiec, tel. 076/878-14-94 
WITRYNY DO LODÓW GAŁKOWANYCH 2 szt - 1200 zł 
/szt. Wrocław, tel. 071/327-92-79,0501/48-09-08 
WKŁADY KOMINKOWE prod. francuskiej, żeliwny, z szybą 
żaroodporną - 800 zł. Wrocław, tel. 071/353-47-72 
WKŁADY KOMINKOWE firmy Supra, różne modele, do
1.500 zł. Wrocław, tel. 0600/88-57-41 
WYPOSAŻENIE BARU stoły, krzesła, barek,, lady. boksy, 
ceny od 100 zł. Bielawa, tel. 0600/30-23-61 
WYPOSAŻENIE BARU kompletne, 25 pozycji lub pojedyn
cze elementy, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-78-91 
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO od 230 zł Wro
cław, tel. 0607/43-23-55
O  WYPOSAŻENIE SKLEPÓW : lodówki, chłodziar

ki, chłodnie, łady, półki, bufet na sery, wędliny, 
mięso, urządzenia chłodnicze, wszystko co się 
wiąże z wyposażeniem. Kolonia (Niemcy), tel. 
0049/17-72-47-35-75, 0049/221-73-02-54
02026681

WYPOSAŻENIE SKLEPU regały 300 ♦ 100 x 50 x 200, sys
tem rurowy, duża ilość kombinacji ustawień, lada w połowie 
oszklona, kółka, łańcuchy do ekspozycji towaru, • 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 373-48-43 wieczorem 
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO: szafy chłod
nicze, lady, półki i regały sklepowe, - 6.000 zł. Wrocław, tei. 
071/373-05-70,071/783-36-60 
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO, 1996 r.: lady 
chłodnicze, lady, regały sklepowe, zamrażali, nowe. Kużni- 
-czysko, gm. Trzebnica, tel. 071/312-72-37 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO OB
WOŹNEGO : namiot (typ turecki), pow. 24 m2, 3-kolorowy, 
grill, frytkownica, krzesła, stoły, w całości lub na części, -
8.500 zł. Lubin, tel. 0606/42-09-32,0605/67-97-99 
ZABUDOWA MEBLOWA luksusowa, z ladami, wykonana ze 
szkła artystycznego i blachy chromo-niklowej, pod ekspozy
cję towaru lub do galerii, okazja, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-34-82
ZAMRAŻARKA poj. 2001, wsad z góry, stan dobry, - 350 zL 
Milicz, tel. 071/384-24-31,0609/46-79-51 
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, 2201. agregat na gwarancji, - 
300 zł. Wrocław, tel. 0603/11-34-56 
ZAMRAŻARKA, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/322-20-38 
ZAMRAŻARKA MORS 122 jednokomorowa, mało używa
na, • 200 zł. Lubin, tel. 076/842-45-90 
ZAMRAŻARKA PINGWIN pionowa, 4-szufladowa, stan do
bry, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-89-57,0601/76-57-19 
ZAMRAŻARKA PINGWIN 100 3 szuflady, nie używana, za
pakowana, -150 zł. Wałbrzych, tel. 0605/39-33-54 
ZAMRAŻARKA POLAR 140 4-szufladowa, w pełni spraw
na, stan dobry, - 200 zł. Głogów, tel. 0605/38-20-40 
ZAMRAŻARKI DO LODÓW i mrożonek, używane, „Bone- 
ty*. także większa ilość - 350 zł. Oborniki śląskie, tel. 
0603/10-46-24
ZBIORNIK DO PIECA CO poj. 1501, na gorącą wodę, - 750
Zł. Wrocław, tel. 071/346-46-1*2
ZBIORNIK DO PODGRZEWANIA WODY z wężownicą, do

| PHU *FIRN*s.c. oferuje]
URZĄDZ. CHŁODNICZE, 

GASTRONOM ICZNE, i  
K L IM A T YZA C JA  i

a także:
- wagi, krajalnice, 
meble sklepowe

- meble
dla gastronomii 

C E N Y  FA B R Y C ZN E  
R A T Y

Wrocław, pl. Staszica 50 (Dworzec Nadodrze) 
t«l./fax 071/369-37-10, czynno pon.-pt. 9.00-17.00

3.06.2001 spis treści -  patrz strona 6*  (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 83

http://www.krzys.com.pl
mailto:sales@flopsystenn.com.pl
http://www.flopsystem.com.pl
mailto:potis@potis.pl
http://www.potis.pl


centralnego ogrzewania, poj. 1201, stan b. dobry, -100 zi. 
Krzydlina Mała, tel. 071/389-02-27 t 
ZEGAR STERUJĄCY prod. niemieckiej, nowy, dużo opcji 
przełączeń, - 90 zł.-Wrocław, tel. 071/328-99-61 
ZESTAW BIURKOWY 3-elementowy, stan b. dobry, grafito
wy, - 300 zł. Wrocław, tel. 0608/76-28-06 
ZLEWOZMYWAK CHROMONIKLOWY jednokomorowy z 
ociekaćzfem, wym. 50x100 cm, - 50 żł. Bolków, tel. 
0603/34-90-20
ZLEWOZMYWAK, -15 zł. Gryfów Śląski, tel. 0605/32-6246, 
0606/18-66-86
ZLEWOZMYWAK nierdzewny, 2-kohiorowy, z ociekaczem, 
długość 120 cm, szer. 50 cm, • 140 zł. Legnica, tel. 
076/722-75-35
ZLEWOZMYWAK aluminiowy, 2 komoiy, -150 zł. Wrodaw, 
tel. 071/393-91-31 po 16 . : :  *;
ZMYWARKA DO NACZYŃ GASTRONOMICZNA, • 2.500
zł. Jelenia Góra, tei. 0603/84-77-86
ZMYWARKA DO NACZYŃ, - 300 zł. Jelenia Góra, tel.
075/71346-61
ZMYWARKA DO NACZYŃ 45 cm, do zabudowy, oszczęd
na, gwarancja, - 450 zł. Lubin, tel. 076/846-76-02, 
0605/69-96-37
ZMYWARKA DO NACZYŃ GORENJE szer. 60 cm, do za
budowy, energooszczędna, nowy model, stan b. dobry, - 650 
zł i PR M LEG  szer. 45 cm, do zabudowy, udzielam 12-mie- 
sięcznej gwarancji, transport do 70 km gratis, - 500 zł- Lu
bin, tel. 076/842-17-78
ZMYWARKA DO NACZYŃ AMICA prod. polskiej, nowa, nie 
używana, - 1.000 zł. Lwówek śląski, tel. 0603/74-73-17 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH biała, stan idealny, wol
no stojąca, 60 cm, wyświetlacz, na gwarancji, • 700 zł, SIE
MENS biała, stan idealny, do zabudowy, 45 cm, na gwaran
cji, - 600 zł, AEG biała, stan idealny, wolno stojąca, 60 cm, 
na gwarancji, - 500 zł, BOSCH stan idealny, wolno stojąca, 
45 cm, na gwarancji, biała - 700 zł i BOSCH, stan idealny, 
do zabudowy, 60 cm, na gwarancji - 800 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ skórzane fotele, meble pokojo
we, czame, z podświetlaną witryną, jasna, sypialnia - od 200 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-20 
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 mieś. Negocjacja cen. 
Skup i naprawa. Opole, Wrocław, Wałbrzych, 
Świdnica. Dzierżoniów, Legnica, dolnośląskie, tel. 
0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111 a, tel. 
071/345-68-51,0503/30-92-42 01031251

ŻYRANDOL ze sztucznej biżuterii, piękny wzór, - 90 zł. Strze
gom, tel. 074/855-2746 po godz. 20

SPRZĘT SPORTOWO 
-TURYSTYCZNY

0  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, iii. Tunelowa 4, tel. 071/336-35-89 (oraz 
fax), 0605/62-02-03 85001831

BROŃ MYŚLIWSKA KNIEJÓWKA BOK kal. 12 x 12/12 x 
7.57R, wymienne lufy, z lunetą, prod. czeskiej, - 3.500 zł. 
Głubczyce, tel. 077/485-2947 
BROŃ SPORTOWA DO SZERMIERKI, szpada, 3 szt., prze
wody podłączeniowe, klinga, rękawica, • 300 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/321-16-17
BUTY NIKE najnowszy model, .Gametf, nr. 43, - 390 zł. 
Wrocław, tel. 0602/72-33-35
BUTY PIŁKARSKIE UMŚRÓ młodzieżowe, skórzane, roz
miar 38, nowe, -100 zł. Świdnica, tel. 074/853-04-94 
BUTY SPORTOWE NIKE BARKLEY nowe, zapakowane, - 
220 zł. Wałbrzych, tel. 0504/97-78-80 
CHOMĄTO KOŃSKIE, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/327-87-28 
DESKA SNOWBOARDOWA ACTIVE dł. 148 cm, nowa, • 
250 zł. Bolesławiec, tel. 0601/58-51-25 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BAT kompletna, z 
żaglem 160L 324, -1.400 zł i KLEPPER 320150L, komplet
na. z żaglem. - 800 zł., tel. 076/722-77-13,0608/06-82-72 
DESKA WINDSURFINGOWA dł. 325 cm, mieczowa, -1601, 
maszt 465 cm, żagiel 5,5 m, - 1.400 zł. Karpacz, tel. 
075/761-82-69
DESKA WINDSURFINGOWA F2 ORBIT 290 cm. 12 HL, zie
lona, żagiel 6 m2, maszt dzielony, bom na klamrę, -1.500 zł
1 XANTOSI11331. żagiel, maszt bom, cena - 3.000 zł oraz

SKLEP  WINDSURFINGOWY

MALI BU
SZKOLĄ, SERWIS ŻAGU, ul. Dokerska 30 (pawilon) 
TEL. 071/353-53-54,0-603 677 747

OP011281

Bic Techno, 280 cm, 152 I, cena • 2.400 zł. Legnica, tel. 
0602/82-13-54,076/721-67-19 
DESKA WINDSURFINGOWA dł. 350 cm, kompletna, bom, 
maszt żagiel 5.5 m2, duża wyporność, idealna do nauki, • 
480 zł i dł. 320 cm, kompletna, bom, maszt, żagiel, - 790 zł. 
Leszno, tel. 065/533-84-64,0605/12-10-56 
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPPER 346 maszt boom, 
żagiel, idealna do nauki - 980 Zł. Wrocław, tel. 071/357-21-64 
DESKA WINDSURFINGOWA dla początkujących i zawan
sowanych, • 600 zł. Wrocław, tej. 071/363-10-82 
DESKA WINDSURFINGOWA HI-FLY 290 140 I, pędnik, 
maszt dzielony, żagiel Pacyfit 6 m2, -1.150 zł oraz 2 szt., dł. 
325 cm, wyporność 130 i 1401, kpi. - 650 zł/szl Wrocław, 
tel. 0602/32-53-04
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPPER 2951201, bezmie- 
czowa, maszt dzielony, bom z klamrą, żagiel 6.5 m2, - 6.900 
zL Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
DESKA WINDSURFINGOWA COBRAdł. 2.75 m, 901, maszt 
dzielony, żagiel 4.65 m 2 , 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0606/96-03-34 .
DESKA WINDSURFINGOWA COBRA dł. 3.6 m, 120 lr ża
giel 5.9 m2,; 1.300 zl. Wrocław, tel'. 0606/96-03-34 
DESKA WINDSURFINGOWA KLETPER, 1920/4 r. dł. 5.60 
m, 2 żagle, maszt, - 450zł. Wrocław, fel. 071/34341-95 
JACHT ŻAGLOWY OMEGA .OSTRÓDA’  laminat 5-oso
bowy, mało używany, kapoki, namiot na bom, pełny kom
plet, - 7.500 zl. Brzeg. tel. 077/416-50-66, 0601/96-34-05 
KAJAK dwuosobowy, plastikowy, stan b. dobry, 1 komplet 
wioseł, - 900 zł. Legnickie Pole, tel. 076/858-21-10 
KAJAK gumowy prod. francuskiej, 2-osobowy, wyporność 
200 kg, wiosła, kapok, pompka, - 280 zł. Wrocław, tel. 
071/333-75-75 (pn.-pt.)
KAJAK GUMOWY DELTA 5-komorowy, wiosło, 2-osobowy, 
- 200 zł. Bolesławiec, tel. 0603/56-16-31 
KATAMARAN HOBBY 14 żagiel 14 m2, kpi., pianki, - 3.900 
zł. Wrocław, 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 raożna zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC0228www.autogielda.com.pl)
KIJE DO GOLFA grafitowe, komplet wózek + torba, stan b.
dobry, - 2.50D zł. Mocliy, tel. 065/549-01-85
KIJE DO GOLFA 7 szt, wózek, torba, - 600 zł. Wrocław, tel.
071/350r06-51,0501/46-64-03
KOMPRESOR DO BUTLI DÓ NURKOWANIA nowy, - 4,000
zł. Opole, tel. 077/464-7445
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ pneumatyczną. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13
KUPIĘ KAJAK  PLASTIKOWY. Zielona Góra, tel. 
0602/34-09-92
KUPIĘ MATERAC do namiotu, 2-osobowy, prod. polskiej.
Wrocław, tel. 090/27-7447,071/781-88-73
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY 6-12-osobowy, ż  twardym
dnem. Wrocław, tel. 0602/57-90-30
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY desantowy, wyporność do 3
t  prod. rosyjskiej. Zielona Góra, tel, 0609/63-64-73
KUPIĘ WOREK TRENINGOWY. Nowogrodziec, tel.
075/731-63-77
KUSZA .samoróbka', - 750 zł. Wrocław, tel. "071/363-20-34 
KUSZA PODWODNA nowa, - 280 zł. Legnica, tel. 
076/85447-64,0601/77-70-88 
LODÓWKA TURYSTYCZNA ELEKTROLUX zasilanie 12 V, 
220 V oraz gaz płynny, prod. zachodniej, stan idealny, - 550 
zł. Głogów, tel. 076/83446-34 po godz. 16 
LUNETA DO BRONI sportowej lub myśliwskiej, 6 x 30 (z 
półmontażem) oraz dla kolekcjonera 80-letnia lornetka 10 x 
50, pryzmaty daszkowe, firmy Dienstglas. Ziębice, tel. 
074/819-03-90 wieczorem
ŁÓDŹ NORTON stan idealny, * 900 zł. Lubań, tel. 
075/721-30-69

O  ŁÓDŹ MOTOROWA prod. holenderskiej, dług. 6 m, 
kabina, sypialnia 3-osobowa, stolik, umywalka, 
sterówka zadaszona, zegary, oświetlenie itd., s il
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, teł. 074/832-07-57 
ŁÓDŹ MOTOROWA kabinowa, 4-osobowa, ze spaniem, + 
przyczepa łamana, silnik Chrysler 115 KM, - 24.000 zl lub 
zamienię na samochód, najchętniej diesel. Wrocław, tel. 
071/311-70-15
ŁÓDŹ MOTOROWA GLASTROM, 1992 r., 3000 ccm, ben
zyna LX Mercuruses, przekładnia ZET, 140 KM, kabina do 
spania, dł. 6.5 m, tylko 40 godzili w wodzie, wersja USA, 
radioodtwarzacz + przyczepa podłodziowa, ocynkowana, za
rejestrowana, - 43.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-49-12 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem • AE0056 www.autogielda.com.pl)
ŁÓDŹ MOTOROWA YAMAHA XR 310-B model 2000, 310 
KM, 2 silniki strugowe, 5-osobowy, + przyczepka, - 60.000 
zł., tel. 0607/61-34-14 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0240 www.autogiel- 
da.com.pł)
ŁÓDŹ MOTOROWO - WIOSŁOWA lub zamienię na przy
czepę. Wrocław, tel. 071/357-5047 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA laminat, turystyczna, duża, po remon
cie, do malowania, idealna na duże zbiorniki wodne, pod duży 
silnik, - 1.500 zł lub zamienię na spawarkę Migomat 14 A, 
220 V albo piłę. Brzeg, tel. 077/444-16-53,0502/90-87-85 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA plastikowa, silnik Wietierok, 0 KM, dł. 
4 m, -1.600 zł. Opole. teL 0601/47-65-54”  "
ŁÓDŹ WĘDKARSKA o wym. 2.60x1.30 m, żywiczna, pła
skodenna, kompletna, stan idealny, - 950 zl. Wschowa, tel. 
0606/64-50-85
ŁÓDŹ WĘDKARSKA 1992 r., wraz z przyczepką podłodzio- 
wą, dł. 260 cm, szer. 110 cm, - 1.400 zł. Góra, tel. 
065/5444340 wieczorem
ŁÓDŹ ŻAGLOWA 420, regatowa, pełne ożaglowanie (nowe), 
kpi. dodatkowych bloczków, przygotowana do sezonu lub 
zamienię na samochód osobowy. Łagów, tel. 068/341-28-83 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA dł. 3.5 m, żagiel 11 m2,70 kg, przystoso
wana do transportu na dachu samochodu, bagażnik, plan
deka, pianki, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA KOLIBRY prod. niemieckiej, niezatapial
na, dług. 360 cm, pow. żagla 8.5 m, bogato wyposażona, -
2.900 zł. Wrocław, tel. 071/363-10-82 
ŁYŻWOROLKI „POCES” kolor granatowo-czarny, kółka kau
czukowe, mało używane, stan b. dobry, -130 zł. Paczków, 
tel. 077/431-64-51
ŁYŻWOROLKI ACTMTY rozm. 3940, zielone, kółka kau
czukowe, stan b. dobry, w oryg. pudełku, - 80 zł. Polkowice, 
tel. 076/845-96-72
ŁYŻWOROLKI K2 FLIGHT płoza karbonowa, mało używa
ne, stan b. dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 372-8043 
MATERAC WELUROWY 2-osobowy - 89 zł, 1-osobowy - 59 
zł, możliwa wysyłka lub dowóz. Wrocław, teł. 071/34542-80. 
0607/25-13-18
MOTOLOTNIA wyszkolę w lataniu, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
357-37-64
MOTOLOTNIE LIBRĘ IIM-2 skrzydło 16,4 m2, 6 godz. na
lotu, wózek fabr., 2-osobowy, amortyzowany z przyrządami
- 10.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/411-25-88
NAMIOT wojskowy (.beczka1), kpi, - 1.200 zł lub zamiana.
Bolesławiec, tel. 075/732-77-33 po 21
NAMIOT typu .domek’ , nowy, 2 sypialne, przedsionek, -
1.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-61-78
NAMIOT 2-osobowy + śpiwór, - 230 zl. Jelenia Góra, tel.
075/753-37-11 , r
NAMIOT 5-osobowy, z dużym przedsionkiem, prod. niemiec
kiej, - 350 zł. Legnica, tel. 076/850-64-52 
NAMIOT BREDA 3-osobowy, brezentowy, z tropikiem, nowy,
- 400 zŁ Wałbrzych, tel. 074/840-86-53
NAMIOT duży, wojskowy -1.400 zl i 2-osobowy, z tropikiem,
nowy, - 220 zł. Wrocław, tel. 071/363-20-34
NAMIOT 3-osobowy, nowy, prod. niemieckiej, z tropikiem,
moskitiera w przedsionku, wym. 240 x 210 cm, wys. 130 cm,
wodoodporność 1500 mm, - 185 zł. Wrocław, tel.
071/37344-81,0604/07-5949
NAMIOT DOMEK używany jeden sezon, wym. 460 x 370 x
240 cm, dwie osobne sypialnie, 3 okna, rrioskitery, aneks
kuchenny, duży daszek, stan b. dobiy, - 600 zł. Jelenia Góra,
tel. 075/641-9444,0607/85-11-20
NAMIOT HEL 4 2 sypialnie, przedsionek, stan dobry, - 400
zł. Wrocław, tel. 071/357-14-58 po godz. 17 *
NAMIOT IGLOO 3-OSOBOWY nowy. nie używany, - 200 zł.
Prusice, tel. 071/312-50-23.0608/28-76-31
NAMIOT IGLOO 4-osobowy, 2 sypialnie, 2 wejścia, nowy,

wys. 17frcm i inne, możliwa wysyłka lub dowóz, - 490 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-42-80,0&07/25t--13-18 
NAMIOT IGLOO 4-osobowy, raz rozbijany, wym.' 
200x200x150 cn\+ przedsionek, stan idealny; - 275 zł. Wro
cław, tel. 071/788-81-85,0606/99-21-09 
NAMIOT IGLOO 4-osobowy, 2 sypialnie, wys. 2 m, niebie
ski, nowy, duży, lekki, - 400 zL Zgorzelec, tel. 075/77.1 -94-52 
NAMIOT POŁAM 2 sypialnie, z przedsionkiem, okna, wym. ' 
3.8x1.8 m, wys. 2 m, - 1.000 ŻL Jelcz-Laskowice* tel. 
071/318-58-96
O  NAMIOTY 2-6-osobowe, 1, 2 i 3 sypialnie, igloo • 

od 120 zł, domki • od 270 zł, willowe • od 550 zł, 
tunele • od 600 zł i inne, możliwość dowozu lub 
wysyłki, u nas najtaniej!!!. Wrocław, tel. 
071/318-57-05.0502/12-57,11 02023541

PARALOTNIA APACHEII niebiesko-biała, 100-125 kg, stan 
b. dobry, - 1.200 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32-48-91 
PARALOTNIA PERCHE DYNAMIC 57, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 787-29-04
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg, stan b. 
dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-2045 
PARALOTNIA UP FLASH, waga 75-90 kg ♦ uprząż, -1.400 
zł. Strzelin, tel. 0602/68-86-14 
PARALOTNIA UP, 1994 r. od 75 do 100 kg, stan dobry, -
1.000 zł. Bielawa, tel. 074/834-00-89,0602/4546-05 
PLECAK ALPINUS WOODPECKER 751, stan dobry, zielo
ny, • 250 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0504/84-51-34 
PLECAKI WOJSKOWE polskie, nowe i używane, ceiiy 20-35 
zl/szt Świdnica, tel. 074/851-25-10,0605/92-71-14 
PONTON tratwa okrętowa, ratunkowa, zadaszona, - 800 zł 
lub zamiana. Bolesławiec, tel. 075/732-77-33 po 21 
PONTON gumowy firniy Zodiak, z deską do mocowania sil

nika, dla 1 dorosłej osoby i dziecka, wyporność 250 kg, - 
550 zł. Wrocław, tel 071/339-95-60,0605/51-94-24 
PONTON 4-osobowy - 230 zł, 2-osobowy • 140 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-58-39
PONTON PASSAT 250 tkaninowo-gumowy, 4-komorowy, 1.2 
m x 2.5 m, nieużywany, - 1.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/73443-88
PONTON SKIPER 260 5-komorowy, wiosła, Stan b. dobry, •
300 zł. Bolesławiec, tel. 0603/56-16-31
PONTON ZEFIR 4-osobowy, z masztem do żagla, z deską
na silnik, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,
0603/55-59-58
0  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 i zachod
nie silniki doczepne. Wrocław, tel. 071/352-44-45, 
0502/95-90-10 80009771

PONTONY cena 100-1.600 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0ą03/55-59-5&

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 .ORBITREK’  nowy, gwarancja, 
-450zł. „te l.076/848-62-01 ’
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia z twisterem, cena • 280 
zł, chodziarz na ręce i nogi, • 300 zł, ławka Ketlera, -120 zł
1 stepper, z licznikiem, - 280 zl. Legnica, tel. 076/862-1547 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS - KETTLER 1-stanowi- 
skowy - 430 zł, rower treningowy, domowy, Kettler -170 zł, 
ławka ze stojakami i regulacją kąta • 250 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-68-27
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ krążek do sztangi, 15 kg (3 szt.) 
i 20 kg (4 szt) wraz ze stojakami, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ, ławka Kettler, stan b. dobry, re
gulacja oparcia i siedzeń, stojak na sztangę, modlitewnik, 
przystawka na nogi, gry, 55 kg obciążenia, - 650 zł. Wro
cław, tel. 0600/89-93-79
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER APOLLO gravity sys
tem, prod. niemieckiej, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/34148 43,0601/75-82-22 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ atlas Kettler, - 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/34144-86
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ HESS nowy, profesjonalny, - 800 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-33-74 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ sztanga (obciążenie 173 kg), ła
weczka, pas kultuiystyczny + druga sztanga do ćwiczeń mię
śni przedramiania, - 520 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
RAKIETA TENISOWA sportowa, major, dla dzieci, prawie 
nowa - 50 zł. Wrocław, tel. 071/342-93^85,0601/48-23-65 
ROWER TRENINGOWY KETTLER komputer, stan idealny. 
- 350 zł. Głogów, tel. 076/83446-34 po godz. 16 
SILNIK DO ŁODZI elektryczny (akumulator), nowy, - 280 zł. 
Bolesławiec, tel. 0604/51-90-81 
SILNIK DO ŁODZI zaburtowy, 9 KM, - 900 zł. Sulejewo, gm. 
Lipno, tel. 065/534-07-83
SILNIK DO ŁODZI ENVIRUDE 6.5 KM, z osprzętem, nie 
używany w kraju, -1.550 zł. Złotoryja, tel. 076/878-34-34 po 
godz. 18
SILNIK DO ŁODZI EWINRUD 6 KM, używany, stan b. do
bry, - 1.900 zł, MERCURY 4 KM, używany, długa .stopa’ , -
2.000 zł, SUZUKI 5 KM, nowy, - 3.700 zł i SUZUKI 4 KM. 
używany, - 2.400 zł. Opole, tel. 0601/47-65-54 
SILNIK DO ŁODZI WIETEROK 2-cylindrowy, 12 kW, tech
nicznie sprawny + dodatkowy silnik marki Sud łlowerk, - 250 
zł. Borek Strzeliński, teł. 071/393-05-35 
SILNIK DO PONTONU spalinowy, prod. niemieckiej, - 900 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-64-30 
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/57-90-30
SKUTER WODNY YAMAHA 650,1990 r. po kapitalnym re
moncie silnika, - 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/477-57-15, 
0608/21-71-37
SPRZĘT DO NURKOWANIA różny asortyment, nowe i uży
wane, cena od 50 do 3.000 zł. Wrocław, tel. 0602/57-90-30 
STOŁY BILARDOWE 6-, 8-stopowe, z kamiennymi płytami, 
prod. niemieckiej, ceny 1.000-3.000 zł. Świnoujście, tel. 
0601/54-01-06
STOŁY DO BILARDA nowe, rekreacyjne lub zarobkowe, 7- 
i 8-stopowe, - 2.400 zł (możliwe raty lub dzierżawa). Choj
nów, tel. 0602/19-72-54

STÓŁ pionlzacyjny, - 280 zł. Legnicą,, tel. 076/862-1547 
TELEWIZOR TURYSTYCZNY, CASIO LĆS COLOR ekran £ 
6 cm 350 zł, 4,5 cm 400 zł. Wrocław, tel, 071/329-55-85 po 
godz. 19
TOALĘTA.TURYSTYCZNĄchemiczna, idealna do kempin
gu, riamiotu, stan idealny, -180 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
po godz. 16 ?■
WIOSŁA DO ŁODZI LUB PONTONU 2-częściowe, nowe - 
90 zł/szt Wrocław, tel. 071/363-20-34 
WYPOSAŻENIE KORTU TENISOWEGO, -1150 żł. Gło
gów, tel. 076/835-08-64,076/833-52-3$;
WYPOSAŻENIE SIŁOWNI kompletne, 40 stanowisk dojćwi- \ 
czeń firmy HEST oraz sauna z zewnętrznym Sterowaniem, - *
50.000 zł. Głogów, tel. 0607/19-50-66 •
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY 5,0 m, maszt bom - 390 zł. * 
Wrocław, tel. 071/339-79-33 po godz. 20

•  .ABC’ WCZASÓW NAD BAŁTYKIEM. .U Jacka’ , pen
sjonat położony zaledwie 15 m od plaży w Mielnie. Po
koje z łazienkami, IV  lub tańsze ze wspólną łazienką 
TV, sprzętem plażowym, czajniki i szklanki w każdym 
pokoju. Zobacz zdjęcia, www.ta.pl/jacek, rezerwacje. 
Koszalin, tel. 094/318-92-96 99000001

•  .ADHARA’ NAD MORZEM w Sarbinowie k. Mielna. 
Przepiękny nowy obiekt turystyczny (ok. 200 miejsc). 
Bardzo wiele atrakcji, pokoje i apartamenty, wyżywie
nie, drink bar. sauna, solarium itp., www.adhara.ta.pl, 
ceny promocyjne, dzwoń i pytaj.., tel. 094/316-55-69 
99000001 *

•  .MORSKI DWOREK’  przepiękny nowy pensjonat, po
koje 2-, 3- i 4-osobowe, z aneksem, łazienką TV sat, 
telefon, na miejscu drink-bar, sala kominkowa, bezpiecz
ny parking, plac zabaw, pełna wizja www.morski.ta.pl,. 
rezerwacje..,tel. 094/316-61-34 99000001 -

•  .TROJANOWSKI* nad morzem, w Ustce,-pokoje 2-3 
osobowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, re
stauracja, 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, reżerwacje. Koszalin, tel. 
094/318-95-57 99000001

•  .WILLA PARADISE’ w Mielnie, poleca wczasy w kame
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 wi
zja www.ta.pl/paradise. ., tel. 094/318-90-67 
99000001

•  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE - Świnoujście, kwate
ry prywatne, blisko morza, od 15 zł/doba, rezerwacja, 
e-mail: bogzab@poczta.onet.pl, łittp://www.republi- 
ka.pl/bogzab. Wrocław, tel. 071/341-33-54, 
0607/13-54-66 99000001

•  . AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Kotlinie
Kłodzkiej, w okolicach śnieżnika, blisko basen, Jaski
nia Niedźwiedzia, kolej linowa, konie, liczne szlaki pie
sze i rowerowe; dostępna kuchnia i parking, ogród,'miej
sce na ognisko, grill, ceny od 15 zł/doba, dzieci do łat 7 
• 50%. Stronie Śląskie, tel. 074/814-12-83. 99000001 

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieżyniu, ok. 
Krzywina, woj/wielkopolskie, blisko lasy, jeziora, zaprasza 
na weekendy i wczasy, w ofercie jazda konna, kuchnia do
mowa- 20 zł/osobę/dobę. Bieżyń, tel. 065/517-7546 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO ZAPRASZA na 
wypoczynek w góry, nocleg 17 zł/osoba, oferujemy łowienie 
ryb, grill, ognisko, jazda konna, przejażdżki bryczką, blisko 
przejście graniczne z Czechami. Boboszów, gm. Międzyle
sie, teL 074/812-50-10
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bystrzycy 
Górnej k. Świdnicy Śl., malownicza Okolica, lasy, góry, wczasy 
z kursem prawa jazdy - 35 zł/osoba * 700 zl/kurs. Bystrzyca 
Górna, tel, 074/850-99-59
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO W GÓRACH 
IZERSKICH okolice Szklarskiej Poręby, komfortowe pokoje, 
cisza, lasy, łąki, konie - 30 zł/osoba. Jelenia Góra, tel. 
075/754-14-33
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza na wy
poczynek sobotnio-niedzielny oraz obozy jeździeckie, ofe
rujemy profesjonalną naukę jazdy konnej, ogniska, grill, gry,

zabawy, kąpielisko, 1 tydzień - 450 zł, 2 tygodnie - 880 zł, 
gwarantujemy wysokąjakość usług. Kuźniczysko, gm. Trzeb
nica, tel. 071/312-72-37
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad jeziorem 
Otmuchowskim, do wynajęcia 2 pokoje 4-, 6-osobowe, z ta
rasem, lodówka, łazienka, dostęp do kuchni, grill, boisko do 
siatkówki, możliwość łowienia ryb, dużo zieleni, -12 zł/os., 
w sezonie - 15 zł/os. Ligota Wlk., tel. 077/431-41-78, 
0608/4147-61
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach So
wich - od 12 zł/osoba. Michałkowa, tel. 074/845-33-20 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO kat. I, w Sude
tach, nowa willa, nowoczesne pokoje, apartamenty z łazien
kami, TV sat, lub bez. od 15 zł/osobę/dobę, możliwość wy
żywienia od 8-15 zł, jakuzzi, sala balowa na 30 osób, piękne 
widoki, liczne trasy, grill, ognisko, parking, rowery, konie. Mi
chałkowa, tel. 074/845-33-43
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO BEATUS zapra
sza w góry na jazdę konną rowery, 2 pokoje 2-osobowe, 
kuchnia, łazienka, cisza, las, od 20 do 25 zł/osobę. Ołszy- 
niec, tel. 074/845-33-67
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Osiecznej k. 
Leszna, zaprasza na wczasy i weekendy, w ofercie nauka 
jazdy konnej, wędkarstwo, biesiady przy ognisku, przy wła
snym zespole muzycznym -15 zł/osobę/dobę. Osieczna, tel. 
065/535-01-70
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad jez. Pełcz, 
woj. gorzowskie, pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, atrakcyjna loka
lizacja, cicha okolica, z wyżywieniem (domowym) lub bez, 
plac zabaw, dzieci w wieku do 10 lat płacą 50% ceny - 20 
zł/osobodoba. Pełczyce, tel. 095/768-54-77 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach 
Opawskich, wspaniały klimat szlaki i trasy turyst piesze i 
rowerowe, pokoje 2-, 3-osobowe, kuchnia do dyspozycji, grill, 
ognisko, tenis stołowy, • 20 zł. Pokrzywna, tel. 0605/63-76-54 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Rogowie, za
prasza do wolno stojącego domu nad jez. Rogowskim, (Nizi
na Gnieźnieńska), 2 sypialnie, pokój dzienny/kuchnia, ła
zienka, przystostosowanydla niepełnosprawnych, kajak, łódź 
wędkarska, rower wodny, i inne atrakcje, od 18-20 zl/doba 
od osoby. Rogowo, tel. 052^30242-43 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Dom nad jezio
rem’ zaprasza, komfort, pokoje 2 lub 3-osobowe, osobna 
łazienka, lasy, jeziora, grzyby, ryby, trasy rowerowe, cisza, 
czyste powietrze -16 zł/osoba, domowe obiady -13 zl, Ka
szuby - Sominy k. Bytowa. Sominy 2, gm. Studzienice, tel. 
059/821-60-02
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO wczasy, week
endy w czystej, spokojnej okolicy, las, rzeka, stadnina koni, 
zabytki, grzyby, jagody, rowery, całodzienne wyżywienie, ła-
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zienka, TV, grill;'«Jena - 15 zł/osobodoba. Sowy, gm. Pako
sław, tel. 065/547-85-86 .
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO W GÓRACH w 
barokowym pałacyku, salon, komnaty 24-osobowe z łazien
kami, Góry Stołowe, park, psy myśliwskie, parking - 30-50 
zł. ścinawka Średnia, tel. 074/871-17-11,0602/31-91-94 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokoje
2,3,4-ośóbowe z łazienkami, Góry Sowie, lasy, trasy tury
styczne, woda, spokój, nocleg 20 zł od osoby, wyżywienie 
domowe całodzienne 25 zł od osoby, www.walim.w.pl. Wa
lim, tel. 074/845-7^57
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w pełni Wypo
sażone mieszkanie na piętrze w drewnianej chacie, Góry By
strzyckie, w pobliżu Spalonej (Sudety), na uboczu, cisza, 
źródlana woda, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, RTV, parking 
na posesji, zadaszony grill, swoboda, pstrągi w stawię, po
byt w cenie - 25 zł/os. (dzieci zniżka). Wrocław, tel. 
071/341-90-91 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem - AC0140 www.autogielda.com.pl) '  
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO cisza, lasy, oko
lice Kielc, pole namiotowe, pokoje -18 zł/osoba. Wrocław, 
tel. 071/32543-59,0604/73-47-45
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE 

nad stawami, zaprasza na weekendy i wczasy oraz bez
płatne wędkowanie, w malowniczo położonym-obiekcie 
otoczonym stawami, lasem i ciszą do dyspozycji sala 
taneczna, kominkowa, rekreacyjna, taras widokowy, 
sprzęt pływający, serwujemy posiłki domowe, cena 
£5-35 zł/doba. Gryfów Śląski, tel. 075/781-26-61, 
075/78148-51 (fax), 0606/55-34-28 99000001

AGROTURYSTYCZNY ZAJAZD w Gliniku k. Skwierzyny, 
woj. lubuskie, konie, lasy pełne grzybów, spokój, cisza, ca
łodzienne b. smaczne wyżywienie, żakwaterowanie w ka
meralnych pokojach, ód 20-40 zl/doba od osoby, przejazd 
konny - 10 zł/godz. Glinik k. Skwierzyny, tel. 095/729-61-55 
AGROTURYSTYCZNY ZAJAZD w Karńinie, woj. lubuskie, 
konie, całodzienne b. smaczne wyżywienie, zakwaterowa
nie w pokojach, od 20-40 zł/doba od osoby, przejazd konny - 
10 zł/godz. Kamin, tel 0604/41-11-11
•  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. 074/814-274 8 99000001

•  AGROTURYSTYKA .DOLINA ROZTOKI’  w. Kotlinie 
Kłodzkiej, pokoje 3- i 4-osobowe, łazienka z WC, plac 
zabaw, grill, parking, tereo ogrodzony, atrakcyjne miej
sce na wycieczki, dla chętnych j. angielski, kuchnią.do
mowa (20 zl śniadanie i obiadokolacja), nocleg 16 zł. 
Roztoki, tel. 074/812-66-79 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY Chorwacja Vodice, APARTA
MENTY, PENSJONATY, WILLE, 9 noclegów, autokar, 
pilot, ubezpieczenie, wyżywienie. Ceny od 899 zł, 
071/373-26-81, www.atulicenter.pl ZNIŻKI • 5. i 6. oso
ba w apartamencie oraz dla dzieci w pensjonatach i wil
lach. 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY Grecja Nei Pori, APARTA
MENTY, HOTEL, 9 noclegów, autokar, pilot ubezpie
czenie, Wyżywienie (w poszczególnych turnusach). 
Ceny od 995 zł, 071/373-26-81, 07T/367-70-72, 
www.atuticenter.pl,atut@icenter.pl. 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY - obóz młodzieżowy, Chor
wacja, wyspa OBONJAN, namioty, pawilony, hotel, 9 
noclegów, autokar, pilot, kadra pedagogiczna i medycz
na, wyżywienie i ubezpieczenie. Cena turnusu od 945

; zł, 071/373-26-81,071/367-70-72. 99000001
•  ATUT BIURO PODRÓŻY - obóz młodzieżowy GRECJA 

NEI PORI, hotel, pensjonat 9 noclegów, autokal pilot, 
kadra pedagogiczna i medyczna, wyżywienie i ubez
pieczenie. Ceny od 1335 zł, 071/373-26-81, 
.071/367-70-72, atut@icenter.pl. ^00001-

•  - BAŁTYK - CHŁOPY fC 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. 094/316-55-88,0602/7142-85 99000001

•  BAŁTYK - DĄBKI K. DARŁOWA O.W. Dukat poleca po
koje i domki kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), 
wiele atrakcji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżo
ny, sauna, boiska sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/du- 
kat, rezerwacje.., tel. 094/314-80-51 do 53 99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY K. MIELNA pensjonacik .Gema’ pole
ca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położony 30 
m od plaży, blisko lasu, zamknięty parking dla wszyst
kich gości, www.gema,ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
094/346-52-71,0604/88-36-96 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 2 pensjonaty .Relax’  i .Relaksik’ , 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe o różnym standardzie, wyży
wienie, kawiarnia, parking na miejscu, do wypożycze
nia skuter wodny, www.ta.pl/relaksik, rezerwacja.., te!.

- 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 pizekonasz, 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 plażo
wy, parking. ., tel. 094/316-62-79, 0603/63-73-66 
99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWAGA!!! 
55 zł/osoba z pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar 
na miejscu, cicha kameralna atmosfera, pełna wizja, 
www.krzys.ta.pl. ., tel. 094/351 -60-36 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 miejsc 
w domach wczasowych w Mielnie, Sarbinowie i Chło
pach. Pokoje o zróżnicowanym standardzie w różnych 
cenach. Nasze hasło to .wczasy na każdą kieszeń’ . Zo
bacz w internecie www.fwp.ta.pl, zadzwoń, zarezerwuj. 
., tel. 094/318-93-97 99000001

• AUTOKARY LUX .0P012247
• BUSY OSOBOWE • 

WYNAJEM-Biuro Podróży O  prom oljon j
tel. 071/342-16-34, 0-502 210 487 
 w w w .p r o m o t io n .c o m .p l_______

ZKT LUBAWA -  SKŁAD FABRYCZNY 
WILLOWE BAWEŁNA + IGLOO -  40 MODELI

PRAW DZIW E NAM IO TY
POW ERMAN Wrocław, ul. Chorwacka 41

OP012457
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WCZASY, OBOZY 
WŁOCHY I CHORWACJA

apartam enty, kem p ing i 

2 2 .0 6 -4 .0 7  OP012241 

od 600 zł/osobę 
dojazd własny lub autokarem.

dom ki kem pingow e °P0102211

tel. 0-601 766 070, 071/367-39-50

BAŁTYK - P0BIER0W0 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. 091/38642-25 
99000001
BAŁTYK - P0BIER0W0 K. REWALA pensjonat .Roda* 
położony w zacisznym miejscu, blisko plaży, poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, sala bilardo
wa, parking, wyżywienie na własnej stołówce (tanio), 
pefnawizjawww.roda.ta.pl, rezerwacje. Pobierowo, tel. 
091/386-42-63 99000001 
BAŁTYK - REWAL dwa pensjonaty .Toda* i .Sedina*, 
położone w niewielkiej odległości od morza, polecamy 
pokoje 2-, 3-, 4-osob. z łaz. i TV. wyżywienie na miej
scu, wszystkim zmotoryzowanym zapewniamy parking, 
pełna vtiqa www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, www.sedi- 
na.ta.pl 091/386-25-72.. 99000001

WCZASYNAD MORZEMf 
Ośrodek Wczasowy "Kasia" o 

w Mrzeżynie zaprasza §
*  150 m od morza s
*  pokoje i kempingi; 2-,3-,4-osobowe 
■k wyżywienie we własnym zakresie
*  atrakcyjne ceny

informacje i rezerwacja 
tel. 091/386-62-34 (12-15, po 18) 

lub 0-602 28 26 37

w Internecie www.ta.pl/filip, rezerwacje. tel. 
094/318-96-69 99000001 
BAŁTYK - MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie po
łożona w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca 
pokoje, 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze 
kuchenne, parkingi i duży ogrodzony teren zielony, peł
na wizja www.fortuna.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
094/318-92-42,0608/13-10-62 99000001 
BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, pięk
na, spokojna okolica, nad morzem, od czerwca do wize- 
śnia, także w weekendy, rezerwacja -18-35 zł/osoba. 
Międzywodzie, tel. 091/381-48-35, 0604/14-26-12 
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-

Schron isko HACJEŃDA 
Dębniki1(. S trze lin a  0P012218 
tel. 0 -6 0 2 1 2 1  952  1

OBÓZ KONNY {
m łodzież: 10-16 lat 
0 1 .0 7 -1 5 .0 7  ................................. . 790  z ł
1 5 .0 7 -2 2 .0 7  ................................. . 420  z ł
2 2 .0 7 -2 9 .0 7  ................................. . 420  z ł
2 9 .0 7 -1 2 .0 8  ................................. . 790  z ł
1 2 .0 8 -1 9 .0 8  ............................. . 390  z ł

http://republika.pl/dollna_zab

m od jeziora, las, czysta woda, teren prywatny, kpi. wypo
sażenie - 2 pokoje, kuchnia, wc + prysznic, gaz, grill, kpi. 
ogrodowy - czerwiec, wrzesień - 80 zł/dobę/domek, lipiec, 
sierpień • 120 zł/dobę/domek. Góra, te l 065/543-33-96, 
0603/70-95-24
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY nad morzem, w 
Jarosławcu k. Darłowa, 300 m od plaży, czerwiec 12-15 
zł/osoba, lipiec, sierpień - 22 zł/osoba/doba. Legnica, tel. 
076/862-96-73.0602/2 7-34 
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Górach Sowich, 2 kuchnie, 2 
łazienki, cicha, spokojna okolica, las, trasy rowerowe, szkla- 
ki pieszych wędrówek • 20 zł/os. Lubachów, tel. 
074/850-99-62
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w woj. lubuskim, 
ciepła woda, gaz, w.c., pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, do dys
pozycji świetlica, boisko do piłki siatkowej, w pobliżu lasy i 
jeziora, w cenie 14 zł/osoba/doba. Ługi, teł. 095/761 -20-64

DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad jez. otmu- 
chowskim, pełne wyposażenie, komfortowe warunki sani
tarne, parking, sprzęt pływający -15 zł/osobę/dobę. Otmu
chów, tel. 0604/15-22-91
DO WYNAJĘCIA KWATERY w Kołobrzegu, z osobnym wej
ściem, osobny węzeł sanitarny, cały rok - od 10 zł/osoby. 
Kołobrzeg, tel. 094/351-69-39,0608/18-24-01 
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE 100 m do Jezio
ra Otmuchowskiego, pokoje 2, 3-osobowe, używalność 
kuchni, łazienki, WC. Otmuchów, tel. 077/431-46-53 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA NOCLEGOWE w Szczyrku - 
15 zł/osóbę. Szczyrk, tel. 033/817-88-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Kołobrzegu, na wczasy, 
blisko morza, w pełni wyposażone, całkowicie do dyspozy
cji, cena - 30 zł/osoba/doba. Kołobrzeg, tel. 094/352-50-48, 
0609/47-07-14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Mrzeżynie, samodziel
ne * pokoje, lipiec, sierpień • 23 zł/osoba, czerwiec -18 
zł/osoba. Mrzeżyno, teł. 091/386-62-80 wewn. 896, 
0603/51-54-63
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Sopocie, 2-3 pokojowe, 
wyposażone, blisko morza • cena 800 zł/tydzień. Sopot, 
tel. 0601/20-62-66
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na wczasy w sierpniu, pokoje
4-osobowe, łazienka, nad jeziorem, w Niesulicach k. Świe-

a lfmm  O P012249prom oiion
r— WCZASY,  OBOZY 

KURSY JĘZYKOWE 
bezpłatny katalog 

tel. 071/342-16-33, 343-53-15 
 www. promotion. com .pl_____

mek, granica - 20 zl/osoba/doba. Jelenia Góra, tel. 
075/762-16-42,0604/89-68-44 
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Władysławowie - 20 zł/oso- 
bodoba, małe dzieci za darmo, pozostałe 50% taniej, par
king, grill, kuchnie, możliwość zwiedzenia Kaliningradu, wo
dolotem z Helu. Jurków, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
058/674-21-07,0502/45-13-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, 2-, 3-, 4-osobo
we, aneks kuchenny, ogródek (grill) • 20/25 zł/osobę/dobę. 
Kołobrzeg, tel. 094/351-68-87 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, 100 m od mo
rza -18 zł/doba od osoby. Kołobrzeg, tel. 094/351-60-68 
DO WYNAJĘCIA POKOJE lub samodzielne mieszkania, 
300 m od morza - 25 zł/osoba za dobę. Kołobrzeg, teł. 
094/352-42-03
DO WYNAJĘCIA POKOJE na wczasy w domku jednoro-

•  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 zl 
(pokoje 2- i 3-osobowe) - 220 zł (pokoje 4-osobowe), 
www.ta.pl/grunt, rezerwacje. ., tel. 094/316-58-41 
99000001

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO pensjonacik .Na fali", położo
ny w cichej dzielnicy niedaleko plaży, poleca pokoje 2-, 
3-, 4-osobowe z łazienkami, TV i zapleczem kuchen
nym (każdy), www.nafali.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
094/340-80-23 99000001

•  BAŁTYK • DZIWNÓWEK OW .ZEFIR’  wspaniale poło
żony przy plaży w pasie lasu sosnowego, poleca poko
je 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, boiska, korty teniso
we, solarium, fryzjer, plac zabaw, www.ta.pl/zefir, re
zerwacja. ., tel. 091/381-12-00 99000001

•  BAŁTYK - JASTRZĘBI/UBÓRA 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-

king strzeżony, zobacz w.intemecie www.ta.pl/jubilat- 
ka, 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 • SARBINOWO koło Mielna, kameralny pen
sjonat .Natalia* poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z ła
zienkami i TV, wyżywienie i parking na miejscu, wypra
wy wędkarskie na lodzi, pełen komfort za niską cenę, 
pełna wizja www.ta.pl/natalia, rezerwacje. ., tel. 
094/316-56-92 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY .ADHA- 
RA* otwarty w 2000 r., poleca 150 miejsc, w ładnie urzą
dzonych pokojach i apartamentach. Bardzo wiele atrak-

DO WYNAJĘCIA DOMEK 7,8-osobowy, z wygodami -15-30 
lipca - 240 zł/dobę. Pobierowo, tel. 091/386-41-52 
DO WYNAJĘCIA DOMEK 4-6 osobowy, murowany, nad 
jeziorem, w Sławie, teren prywatny, ogrodzony, 2 pokoje, 
kuchnia, z pełnym wyposażeniem, wc, TV, cena • 20 zl/oso- 
bodoba. Sława, tel. 068/356-69-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK murowany, w Sławie, kuchnia, 
jadalnia, pokój, sypialnia, wc, natrysk, teren ogrodzony, 
blisko jeziora, w ładnym cichym miejscu, cena - do 100 
zł/doba. Sława, tel. 068/356-69-09 
DO WYNAJĘCIA DOMEK JEDNORODZINNY w Zagórzu 
śląskim, na sezon urlopowy, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
taras, ogród, pełne wyposażenie, wokół lasy, góry, w pobli
żu jezioro, basen, stawy rybne, zamek Grodno, ogrodzony 
• 800 zł/tydzień. Wałbrzych, tel. 074/847-38-85, 
0608/45-14-02
DO WYNAJĘCIA DOMEK WOLNO STOJĄCY w gospo
darstwie agroturystycznym, z pełnym wyposażeniem (kuch
nia, TV sat, WC), malowniczo położony, w Górach Sowich, 
na weekendy i urlopy, cena - 25 zł/osoba/doba, dzieci do 
lat 10 -10 zł. Wolibórz, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/45-57-68

bodzina, 20 zł/osoba, pole namiotowe 7 zł/osoba. Polkowi
ce. tel. 076/749-90-80
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, nad morzem. 

Darłowo, tel. 094/314-60-54, 0607/29-71-05 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM. Darłowo, 
tel. 094/314-29-18,0605/54-05-94 99000001

•  DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 2-, 
3-, 4-osobowe, na wczasy lub weekendy, możliwość 
wyżywienia, blisko do centrum • 30 zł/osoba/doba, 
własny parking, pokoje z WC i TV, z kuponem 5% ra
batu. Szklarska Poręba, tel. 075/717-48-27, 
0603/84-99-80 99000001

DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4-osobowe, w Darłowie, 
czerwiec -15 zł/osobę, lipiec-sierpień • 20 zł/osobę., tel. 
094/314-44-11
DO WYNAJĘCIA POKOJE (dwa), w miejscowości Bobro- 
wicko nad jeziorem - 20 zł/os. (zniżka dla dzieci). Bobro- 
wicko, gm. Międzyrzecz, tel. 095/741-33-58 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 4-osobowe, z widokiem na je
zioro Brenskie, osobne wejścia -12 zł/osobę w sezonie, z

dzinnym w Kołobrzegu, z dostępem do kuchni, lodówki, - 
22 zł /dobę. Kołobrzeg, te l 094/352-83-75 
DO WYNAJĘCIA POKOJE blisko morze, rzeka, jezioro, 
ekologiczna okolica, bezpłatny parking, możliwość korzy
stania z kuchni - 20 zł/osoba. Koszalin, tel. 094/315-54-26 
DO WYNAJĘCIA POKOJE TV, aneks kuchenny, łazienka, 
grill i parking w ogrodzie, w okolicy stawy, dzikie ptactwo, 
źródło Maria, wokół góry i lasy, ciekawe trasy turystyczne 
po stronie polskiej i czeskiej, 1 km do przejścia graniczne
go, - 20 zL Kudowa Zdrój, tel. 074/866-34-43 .
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 3-osobowe z dostępem do 
kuchni, grill, nad jez. otmuchowskim -15 zł/osobę/dobę. 
Ligota Wielka, tel. 077/435-42-49 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad Jeziorem Otmuchowskim, 
osobne wejście, kuchnia, łazienka. WC, możliwość grillo- 
wania, duży ogród, miejsce na parking, cena 20 zł/oso- 
ba/doba. Ligota Wielka 59. gm. Otmuchów, «tel. 
077/435-42-86
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, kuchnia, parking, 
konie, ryby, czerwiec - 20 zl/osoba, lipiec-sierpień'- 20,35 
zł/osoba. Łeba. te l 059/866-26-06

B iuro W O P R  ZM , ul. W rocław ska  183 ,59 -220  L E G N IC A ^  

(076) 722 27 27 lub 0 601 92 81 81 
zł w w w .w o p r-leg n ifca .co m .p l ^

lefoniczne. .. tel. 094/341-18-67. 094/342-65^97 
99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik 
.Alga*, położony w dzielnicy willowej (blisko plaży), po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, tarasami, IV  i lo
dówkami, parking zamknięty - tanio! Również weeken
dy, www.ta.pl/alga, rezerwacje.., tel. 094/318-29-79

' 99000001
•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWELIN pokoje 2-, 3- i 4-oso- 

bowe, TV sat parking dozorowany, bilard, odległość do 
morza400 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-osoboweż 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 morzą NI
SKIE CENY, www.ta.pl/irena. ., tel. 094/318-95-78 
9900000&

•  BAŁTYK - MIELNO i Łazy, dwa domy wczasowe poło
żone przy samej plaży, ok. 800 miejsc w pokojach 2-, 
3-, 4-osobowych z pełnym wyposażeniem, stołówka na 
miejscu, zamknięty parking, boiska, plac zabaw, rowe
ry, sprzęt plażowy, www.ta.pl/puf. ., tel. 094/341-18-67, 
094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1-, 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar, 
kawiarnia na miejscu, zapewniamy wszystkim parking, 
TANIO I www.ta.pl/admiral, rezerwacje. „ t e l .  
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. 
094/342-41-84,094/34142-87 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 zielo
ny z placem zabaw, grillem, boiskiem, stawy hodowla
ne dla wędkarzy, oeny promocyjne, www.ta.pl/jonatan, 
rezerwacje. ., tel. 094/316-62-97, 0606/35-42-53 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO DOM GOŚCINNY .U FILIPA* poło
żony bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe, z łazienkami i TV, w niskiej cenie. Wokół bardzo 
wiele atrakcji, teren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz

cji, duży ogrodzony teren zielony, jadalnia, drink bar, 
parking, przy plaży. Zobacz w intemecie www.adha- 
ra.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-oso
bowe, apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac 
zabaw, rowery górskie, sala konferencyjna (A-V), par
king dozorowany, odległość od morza 250 m, www.jan- 
tar.ta.pl.., tel. 059/81440-93 99000001

•  BAROKOWY DWÓR - GRYLEWO 60 km od Pozna
nia, wczasy, pobyty rodzinny, 80 m do jeziora, możli
wość korzystania ze sprzętu wodnego, duże komnaty
2- i 4-osobowe, w cenie 20 zł/osoba, dzieci 50% zniż
ki, możliwość GRILLOWANIA, sala balowa, cisza, spo
kój, relaks, las, ognisko, możliwość wyżywienia. Gry- 
lewo, tel. 061/820-76-68,0501/44-44-86 99000001

•  BOLESŁAWIEC - MOTEL ELITE www.hotelelite.ta.pl, 
pokoje 1-, 2-osobowe z łazienkami, telefon, TV-sat 
lodówka, restauracja, pokój .business* (30 miejsc, w 
pełni wyposażony), parking, kuchnia staropolska i chiń
ska, organizujemy przyjęcia, coctail-party, bankiety. 
MOTEL .ELITE*, 59-704 Bolesławiec, ul..II Armii Woj
ska Polskiego 26, tel. 075/734-74-01. 075/734-74-03 
(fax) 99000001

CZEK HOTELOWY na 1-7 noclegów, dla 2 osób, do Czech, 
Słowacji, Austrii, Polski, - 350 zł. Pępowo, tel. 
065/573-65-63
CZEKI HOTELOWE 2 szt, na pobyt w hotelach i pensjo
natach na terenie Polski, Czech i Austrii, dla 2 osób, na 7 
lub 14 dni, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/366-33-53 do 
godz. 15,0607/42-58-76
•  DARŁOWO - DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-PO- 

KOJOWE oraz pojedyncze pokoje, w okresie letnim, 
cena 20 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-65-77 
99000001

DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY z trzema sypialnia
mi, dla 6-7 osób, do dyspozycji kuchnia, łazienka, WC na 
piętrze, salon z kominkiem i TV, staw rybny, malownicze 
położenie na skraju lasu, o specyficznym klimacie dla osób 
z dolegliwościami serca • 20 zł/osoba/doba. Kępno Korzeń, 
tel. 0604/69-35-73
DO WYNAJĘCIA DOM w Sławie, pełne wyposażenie, 9 
osób -130 zl/doba. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
DO WYNAJĘCIA DOMEK nowy, w Jastarni, 60 m od mo
rza, WC, CW na miejscu, 100-170 zl. Gdynia, tel. 
058/623-88-55
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Lginiu, ok. 100

ZIELONA GORA 
DOMKI NAD JEZIOREM W LESIE

2 pokoje, kuchn ia, W C  + p ry szn ic  
D O M E K , c e n a  650  z ł  z a  ty d z ie ń , 

te l. 071/355-64-96.

DO WYNAJĘCIA DOMEK całoroczny, w Czechach, dla 6 
osób, 50 km od Kudowy Zdroju, basen, grill, TV sat wypo
sażona kuchnia - 10 DEM/osobę/dobę. Wrocław, tel. 
071/339-85-96
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Krynicy Górskiej, drewniany, 
komfortowy, wyposażony, 8-osobowy -160 zł/osobę/dobę. 
Wrocław, tel. 071/343-52-18,0601/43-52-18 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY 4-osobowy, 30 
m od jeziora - 10 zl/doba od osoby. Brenno, tel. 
065/549-41-88
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY BRDA w Sła
wie, 6-, 7-osobowy, 2-poziomowy, 2 sypialnie, salon, TV, 
aneks kuchenny, WC, natrysk, b. komfortowy, 2 tarasy z 
widokiem na jezioro, czerwiec • 100 zł, lipiec, sierpień - 
150 zł/dobę/domek. Wałbrzych, tel. 074/845-16-74 ~
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, w 
miejscowości Wleń, 2 pokoje, kuchnia, WC, prysznic - 120 
zł/doba. Lubin, tel. 076/749-07-74 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY komfortowy, peł
ne wyposażenie, kuchnia, łazienka, taras, parking, dla 7 
osób, las sosnowy, jeziora, plaża -120 zł/dobę. Brenno k. 
Leszna, tel. 0608/25-91-58
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 8-osobowy, mu
rowany, z tarasem, piętrowy, ogrodzone, nad Jeziorem Czo- 
cha, parking • 10 zł/osoba. Gryfów śl., tel. 075/781- po 
godz. 22,0604/23-03-16
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY murowany. Góry 
świętokrzyskie, w Rębowie (jezioro Chańcza), mikroklimat, 
woda źródlana oraz ze studni, lasy, cisza, dla 6 osób, po
kój, kuchnia, prąd, gaz, lodówka - 35 zł/doba (czerwiec, 
wrzesień) oraz 48 zł/doba (lipiec). Lubin, tel. 076/749-56-11, 
0605/46-65-86
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Łebie, dla 4-6 
osób, kompletnie wyposażony, -od czerwca do września - 
1.200-1500 zł/2 tygodnie. Wrocław, tel. 071/361-53-26 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY na jeziorem w 
Boszkowie, dla 8 osób, zaplecze kuchenne, sanitarne, na 
zagospodarowanej działce 500 m2,2 tarasy • 180 zł/doba. 
Wrocław, tel. 071/355-12-65,0601/17-87-08 
DO WYNAJĘCIA DOMKI nad morzem, na wyspie Sobie- 
szewskiej, 3, 4, 5-osobowe, teren ogrodzony, parking, od 
70-100 zł/doba. Kalisz, tel. 062/501-81-24 
DO WYNAJĘCIA DOMKI drewniane, pod lasem, 2 km od 
Zalewu Kobyla Góra, aneks kuchenny, prysznic, WC - 50 
zł/doba/domek. Ligota, tel. 062/731-65-38 
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k. Kępna, z łazien
ką i aneksem kuchennym, las, kąpielisko, staw rybny, mi
kroklimat - 60 zł/doba. Wrocław, tel. 360-14-28 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE położone nad za
lewem wodnym, na terenie parku krajobrazowego -15 zł/do
ba od osoby. Głuchołazy, tel. 077/439-75-62,077/439-75-64 
DO WYNAJĘCIA DOMKI I POKOJE w Sarnowicach nad 
jeziorem Otmuchowskim, miejsca na przyczepy, prąd, woda, 
wc, lodówka, itp., spokój, - 20 zł /osobę na dobę. Samowi- 
ce, tel. 077/431-42-48
O  DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Wilczy

nie Leśnym koło Obornik Śląskich, 3*, 4* i 5-oso
bowe, w pobliżu las i stawy • ceny od 42 do 69 
zł/doba. Wrocław, tel. 071/362-19-04, 
0601/73-18-43 02026091

łazienką 19 zł/osobę, pomost do wędkowania i boiska do 
gry (tenis), plac zabaw, 20 m do jeziora. Brenno, tel. 
065/549-46-86
DO WYNAJĘCIA POKOJE z TVC, łazienka, kuchnia, w 
miejscowości pogórskiej koło Świdnicy, 60 km od Wrocła
wia, wspaniałe miejsce wypadowe w Góry Sowie, Lochy 
Walimskie, do zamku Książ i Grodno, do Czech 30 km, 
teren ogrodzony, parking, ogród, grill. Oferujemy domowe 
wyżywienie , masaż leczniczy i relaksujący, od 12 zl za 
osobę na dobę. Bystrzyca Górna, tel. 074/850-99-59 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nume
rem - A00518 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Darłowie, 2 km 
od plaży, cena - 20 zl/osoba, rejsy z Darłowa na Borholm, 
do sklepu wolnocłowego. Darłowo, teł. 094/314-42-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Darłówku, 250 
m od morza, czerwiec - 22 zł/osoba, lipiec i sierpień - 25, 
30 zł/osoba. Darłówek, tel. 094/314-30-09,0606/80-68-38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 100 m od morza, 3-, 4-osobo
we, domowa atmosfera, w czerwcu - 20 zł/doba od osoby, 
zniżka dla dzieci, parking, grill. Dziwnów, tel. 091/381-33-08 
Wrocław, 071/334-65-41
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM w Dźwirzynie 
11 km od Kołobrzegu, pokoje 2-, 3-, 4-, 6-osobowe, kom
fortowe - 35 zł/osobę/dobę. Dźwirzyno, tel. 094/358-55-16, 
0604/75-78-06
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Górach Sowich • 15 zł/doba 
od osoby. Głuszyca, tel. 074/845-62-98 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Grzybowie k. Kołobrzegu, 
ul. Nadmorska 34, nowy dom, wysoki standard- - 20-40 
zł/osobę. Grzybowo, tel. 094/358-11-04 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Jastarni, na Helu, blisko mo
rza - 30 zł/doba od osoby. Jastarnia, tel. 0607/23-77-76 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Jastarni, pokoje 2,3,4-oso
bowe, bez pośredników, wszystkie media • 35-40 zł/dobę 
od osoby, oraz domek 4-5 osobowy -150 zł/dobę. Jastar
nia, tel. 058/675-23-80
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Przesiece, malownicza miej
scowość, okolice Szklarskiej Poręby i Karpacza, pokoje 2-,
3-, 4-osobowe, sala z kominkiem, TV, blisko wodospad, za-

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

DO WYNAJĘCIA POKOJE w Łebie, ul. Zawiszy Czarnego 
2, 2-, 3-, 4-osobowe, różny standard, w czerwcu -17-18 
zł/osobę, w lipcu i sierpniu • 22-35 zł/osobę. Łeba, tel. 
059/866-16-71
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Sudetach, w nowej willi, po
koje 2-3-4-osobowe, z łazienkami, TV sat lub bez, od 15 
zł/osobę/dobę, możliwość wyżywienia, sala balowa do 25 
osób, taras widokowy, parking, liczne atrakcje turystyczne 
http:zielonyjar.republika.pl. Michałkowa, tel. 074/845-33-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-osobowe. TV, łazienka, kuch
nia, w Miłkowie 2 km od Karpacza -15 zł/os. Miłków, gm. 
Podgórzyn, tel. 075/761-02-92 
DO WYNAJĘCIA POKOJE wr.Chacie Jana’ , 2-, 3-, 4-oso
bowe, z łazienkami i TV, pobyty 7-dniowe (od soboty do 
soboty) -175 zł/osobę/dobę, wyżywienie do wykupienia na 
miejscu lub we własnym zakresie. Młynowiec 5, gm. Stro
nie Sl., woj. wałbrzyskie, tel. 0606/83-03-37,0602/58-41-19 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie, 200 m od morza, 
TV, łazienka, w.c., parking, duży ogród, b. ładna okolica, 
blisko las i rzeka, 18 km od Kołobrzegu, w cenie: czerwiec 
- 20 zł/os., lipiec i sierpień - 25 zl/osoba. Mrzeżyno, tel. 
0607/56-94-08, 091/481-59-65 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem • AC0226www.au- 
togielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2, 3, 4-osobowe, Niegoszcz 
koło Mielna, nad morzem, 2,3,4-osobowe, od zaraz do li
stopada, kuchnia, łazienka, wc, parking -18 zł/osobę/dobę 
poza sezonem, w sezonie - 22 zł/osobę/dobę. Niegoszcz, 
teł. 094/318-91-95
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad jeziorem kolo Świebodzi- 
na, w sierpniu, z łazienkami - 20 zł/osobę na dobę, pole 
namiotowe, zimna woda - 7 zł/osobę na dobę. Niesulice, 
tel. 076/749-90-80 grzecznościowy 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w miejscowści Leba-Nowęcin, 
z łazienkami i bez, blisko morze, jezioro, stadnina koni -15 
zł/doba. Nowęcin, gm. Wicko, teł. 059/866-22-89 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z TV, kuchnia, duży ogród, grill, 
miejsce na ognisko, domowe wyżywienie, w okolicy lasy - 
15 zł/osoba, z wyżywieniem * 20 zł/osoba Piotrówka, tel. 
062/781-54-34

ZŁOTA PRAGA
DLA WSZYSTKICH MŁODYCH 

DOCHEM
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
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00 WYNAJĘCIA POKOJE 2.3.4-osobowe. 200 m od pla
ży, parking bezpłatny, w Pobierowie * 18-26 zł/osobę. Po
bierowo, tel. 091/386-41-52
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem. 2-. 3-, 4-osobo
we, w miejscowości Gostyń k. Pobierowa, z łazienkami, do 
dyspozycji kuchnia, plac zabaw, grill, parking, cena 15-16 
zł/osobodoba. Pobierowo, tel. 091/383-22-28, 
0603/26-60-35
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE w pensjonacie, 2 i
3-osobowe, z łazienkami i TV sat, idealne warunki, w cen
trum, osobne wejście, piękna okolica, cena 25-30 zł. Pola
nica Zdrój/tel. 074/868-17-91 *
DO WYNAJĘCIA POKOJE na wczasy, z tarasem, łazien
ka, aneks kuchenny, nad jeziorem k. Świebodzina, czysta 
woda, możliwe wędkowanie, grzybobranie - 20 zł/osoba. 
Skąpe, tel. 068/381-22-97
DO WYNAJĘCIA POKOJE z kcuhnią i łazienkami, na we- 
ekensdy i dłuższe pobyty, cena 20-25 zł/doba od osoby. 
Sobótka, tel. 071/316-24-75 . <
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kotlinie Kłodzkiej, w miej
scowości Bartoszówka, 3 ,4-osobowe z kominkiem, kuch
nia, łazienka, jazda konna • 20 zł/osoba. Szklarka k. By
strzycy Kłodzkiej, tel, 074/811-14-57 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4-osobowe z TV, 1500 m 
od morza, łazienka, kuchnia, grill, 22-25 zł/osobę/dobę. 
Sztutowo, tel. 055/247-93-47,055/247-84-78 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-4 osobowe (16 miejsc), część 
z łazienkami, w Górach Sowich - Sudety, malownicza oko
lica, lasy, spokojnie, parking, plac zabaw, ogród, grill, kuch
nia domowa - 27 zł, noclegi 16-19 zł. Walim, tel. 
074/845-72-58
DO WYNAJĘCIA POKOJE na południu Włoch, słoneczne 
wakacje, 100 DM/osobę/tydzień, gratka dla zmotoryzowa
nych, mówimy po polsku. Włochy, tel. 0039/32-85-46-27-81 
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM w Sztutowie, 
2, 3 i 4-osobowe, instalacja TV, łazienka, w.c., kuchnia z 
wyposażeniem, grill, parking, jadalnia • 25 zł/osobę/dobę. 
Wrocław, tel. 071/311-32-48,0501/51-33-57 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie, 2, 5-osobowe, 
kuchnia, świetlica, 200 m od morza, las sosnowy, od 15-35 
zł/osoba. Wrocław, Pobierowo, tel. 071/354-28-39, 
091/386-48-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE z używalnością 
kuchni, w Darłowie - od 15 do 20 zł/osobę/dzień. Darłowo, 
tel. 094/314-39-66
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE 1, 2, 3-osobowe, 
wyposażone w TV, radioodbiornik, telefon, kuchnia do dys
pozycji, grill, ognisko, zamykany parking, blisko kryty ba- 
seri, wyciąg na Szrenicę, szlaki turystyczne, możliwość 
wyjazdu do Czech - 23 zł/osoba. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-23-31
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 wędkowa
nia, surfingu i żeglowania • 25 zł/doba/osoba. Wrocław, tel. 
071/363-41-48 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in- 
te'rnecie pod numerem - A00520 www.autogielda.com.pl) 
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM Darłowo, 

nowy dom jednorodzinny, cena 12-20 zł/doba/osoba. 
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 POKOJE NAD MORZEM 2-, 3-, 4-oso
bowe, z TV i radiem, kuchnia z wyposażeniem, łazienka, 
WC, możliwość rozbicia namiotu, parking - 25 zł/osobo
dzień. Międzyzdroje, tel. 091/328-04-20, 0604/69-65-84 
O  DO WYNAJĘCIA POKÓJ nad morzem, 2-osobo- 

wy i 3-osobowy, w okresie od czerwca do wrze
śnia 2001 r., w domku jednorodzinnym, z osob
nym wejściem, 500 m do plaży, cena 15 zł/łóżka 
(doba). Gdańsk-Brzezno, tel. 058/343-51-34 
02026441

DO WYNAJĘCIA POKÓJ z łazienką, dla 4 osób, 30 m od 
jeziora w Brennie • 25 zł/osoba za dobę. Brenno, tel. 
065/549-41-88
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2- i 4-osobowy, z łazienką, RJV, 
osobne wejście, ogród, grill, parking, idealne miejsce do 
wypoczynku, w Górach Bystrzyckich i Masywie Śnieżnika, 
możliwość przyjęcia grupy 6- i 7-osobowej, w cenie 18-20 
zł/doba/osoba. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-22-67 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w miejscowości nadmorskiej, 2, 
3, 4-osobowe, cena 20 zł/osoba. Darłowo, tel. 
094/314-40-45
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w miesiącu czerwcu -15 zł/oso
ba. Dźwirzyno, tel. 094/358-54-40 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 4 lub 3 miejsca noclegowe, na 
terenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, 210 km od 
Wrocławia, w krainie jezior i lasów, domowe wyżywienie, 
ognisko, grill, kuchnia, TV sat ryby, grzyby, teren ogro
dzony - 20 zł/osobę/dobę. jabłonka Stara, gm. Miedzicho
wo, tel. 0604/26-60-24
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 4-osobowy w Niesolicach k. Świe
bodzina - 20 zł/osoba. Polkowice, tel. 076/749-90-80 
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA 5-osobo
we, wyposażone, z przedsionkiem, 35 zł/osobę, w sezonie 
60 zł/osobę, łazienka, pomost do wędkowania, plac zabaw, 
20 m od Jeziora Breńskiego, boiska do gry. Brenno, tel. 
065/549-46-8,6
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA 4/5-osobo- 
wa, woda, prąd, parking, w Gdańsku, blisko morza, cena - 
50 zł/doba. Wrocław, tel. 071/783-77-58,0604/06-83-67 
O  DOM nad jeziorem Wicko, 4 km od morza, dla

4-6 osób, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Wędkar
stwo, łodzie, spokojne otoczenie, w sierpniu • 
120 zł/doba, w domku kempingowym • 15 
zł/os./doba., tel. 059/810-97-22, 059/842-25-89, 
0502/03-08-29 03003301

•  GRECJA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY wyżywienie (3x), 
hotel, autokar, cena od 1.299 zł. B.T. .INTUR1’, Wro
cław, ul. Powst. śląskich 118c, tel. 071/373-24-07, 
071/336-35-49 99000001

•  GRECJA, CHORWACJA - WCZASY hotele, dojazd 
własny. B.T. .INTUR*, Wrocław, ul. Powst. Śląskich 
118c, tel. 071/373-24-07,071/336-35-49 99000001

•  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, par
king monitorowany, www.azoty.ta.pl. ., tel. 
059/814-40-84,814-68-95 99000001

•  JESIONKA K. SŁAWY NAD JEZIOREM www.ow-je-

Kolanie i obozy młodzieżowe 
w kraju i zagranicą 

"REMEDIUM" 
tel. (071) 344 69 20,344 33 43.

sionka.ta.pl, domki kempingowe (4- i 5-osobowe) z 
pełnym węzłem sanitarnym, pole namiotowe, własne 
strzeżone kąpielisko, pomost kąpielowy, pomost węd
karski, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu 
wodnego-i sportowego, drink bar, bilard gry zręczno
ściowe, TV, sklepik wędkarski, boiska. OW .JESION
KA', 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, TV, jadalnia, zaplecze kuchenne, 
sala konferencyjna, domki kempingowe, pole namio
towe, położone w łesie przy jeziorze, własne molo z 
basenem, ośrodek strzeżony, kawiarnia, kiosk spożyw
czy. PUH .Józefów’ , 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

- centrum 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, 
jadalnia, grill, parking zamykany, urocza domowa at
mosfera, wyśmienita kuchnia, 2 km od centrum Kar
pacza, zaciszne miejsce, w pobliżu 3 wyciągi narciar
skie, 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 konferen
cyjna, wyp. sprzętu sport, biblioteka, parking samo
chodowy (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

•  KOLONIE • Pogorzelica, Władysławowo, ceny od 853 
zł, 14 dni, 19 dni. B.T. .INTUR’ , Wrocław, ul. Powst. 
Śląskich 118c, tel. 0717373-24-07, 071/336-35-49 
99000001

KOLONIE i obozy letnie, w górach, turnusy 10-dniowe, zjaz
dy na linach z mostu, wspinaczka alpinistyczna, 'strzelanie 
z łuków, jazda konna - 470-570 zł. Srebrna Góra, tel. 
074/816-02-77
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 
O  KOLONIE, OBOZY • JASTRZĘBIA GÓRA, Rewal, 

Osłonino, Władysławowo, turnusy 17-dniowe, 
cena od 890 zł należność płatna gotówką. BUT 
„BUDOWLANI", ., te l. 071/355-88-83, 
071/355-88-84 w g. 10-17, pn.-pt. 80011181 

KOŁOBRZEG kwatery prywatne, obiady domowe • 39 zł/do
ba, 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 łazien
kami, umywalkami, wspólne łazienki, kawiarnia, jadal
nia, duża świetlica, parking, organizujemy zielone 
szkoły, obozy, kolonie, uroczystości okolicznościowe j  
inne imprezy. 58-530 Kowary, ul. Rejtana 10, tel. 
075/718-23-53 99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI • OW .LEŚNIK’ www.ta.pl/lesnik, 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, apartamenty z łazienkami, 
radio, TV, świetlica, parking, jadalnia, przy jeziorze, 
sala konferencyjna, grill, wczasy, konferencje, szko
lenia. OW .LEŚNIK*, Łagów, ul. Chrobrego 10, tel. 
068/341-21-60,068/341-25-09 99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .PROMYK’ www.ta.pl/pro- 
myk, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, domki kempingowe, 
pole kempingowe, parking, jadalnia, własna plaża i ką
pieliska, plac zabaw dla dzieci, boiska, grill, gry zręcz
nościowe, sklep spożywczy, wczasy, imprezy zakła
dowe, biwaki, kolonie. Łagów, ul. 1 Lutego 1, tel.

• • 068/341-20-30 (fax) 99000001 
O  MORZE, JEZIORA • wczasy pobytowe i domki do 

wynajęcia. „Remedium” , tel. 071/344-33-43, 
071/344-10-96 01003111

•  NIECHORZE 15 m od morza, hotel, pensjonat domki 
. kempingowe, pokoje z łazienkami, TV, lodówka, re

stauracja na miejscu, w domkach aneks kuchenny i 
łazienka, możliwość przyjazdu z psem, internet: 
www.lewgoland.itn.pl. ., tel. 091/386-33-75, 
091/386-32-39 99000001

OBÓZ w Kołobrzegu, 50 m do morza, zorganizowany obóz, 
potrzebnych 8 uczestników, całodzienne wyżywienie, opieka 
medyczna i pedagogiczna, • 560 zł. Wrocław, tel. 
071/783-38-74
OBÓZ NAD MORZEM w Kołobrzegu, kompletuję grupę na 
zorganizowany obóz, namioty, 50 m do morza, całodzien
ne wyżywienie, nocleg, opieka medyczna i pedagogiczna, 
- 560 zł. Wrocław, tel. 0605/24-86-47
•  OBÓZ WE FRANCJI za 900 zł ? Sprawdź ofertę BP 

.Promotion’ , najszersza oferta obozów młodzieżowych 
za granicą: Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Pol
ska, Grecja, Chorwacja, superoferta, supercena, 
www.promotion.com.pl. .PROMOTION’ , Wrocław, tel. 
071/342-16-33,071/343-53-15 99000001

OŚRODEK „ZACISZE” w Sułowie, koło Milicza, zaprasza 
na tani wypoczynek, w komfortowych domkach, miła ob
sługa. Trzebnica, tel. 071/312-70-33,0608/11-64-61
•  OW .PUCHATEK* Pobierowo - centrum, morze, tanie 

wczasy 10,14 dni, z wyżywieniem lub bez, dzieci 50%, 
kameralne warunku, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, świe
tlica, TV sat, placyk zabaw, miejsce na auto, plaża 
100 m, raty, faktury VAT!.., tel. 074/872-49-19 (fax), 
091/386-41-78 99000001

•  OW .PUCHATEK* - POBIEROWO - przewóz autoka
rem na każdy turnus nad morze i z powrotem, trasa: 
Nowa Ruda - Wałbrzych - Świebodzice/Świdnica - Le
gnica - Zielona Góra - Gorzów - Szczecin, cena miej
sca z Nowej Rudy -100 zł, już w obie strony! Zapisy. 
., tel. 074/872-49-19,091/386-41-78 99000001

•  OW .PUCHATEK’  - POBIEROWO zaprasza na turnu
sy w terminach 22.06-01.07, 02-15.07, 16-29.07, 
30.07-12.08, 13-22.08, cena 10 dni z 3 posiłkami • 
600 zł, z obiadami - 500 zł, bez wyżywienia - 350 zł, 
14 dni z 3 posiłkami - 840 zł, z obiadami - 700 zł, bez 
wyżywienia - 490 zł 23.08-01.09 - 580 zł!. ., tel. 
074/872-49-19 99000001

•  OW .PUCHATEK’ - POBIEROWO - MORZE wrzesień! 
turnusy 02.09-15.09 (14 dni), z 3 posiłkami - 742 zł, z 
obiadem • 602 zł, 16,09-29.09(14 dni), z 3 posiłkami • 
686 zł, z obiadem £ 546 zł, również autokar; zapisy.., 
tel. 074/872-49-19 99000001

•  PAŁAC .GRYŻYNA’ (LUBUSKIE) położony w zabyt- 
kowym parku, w dużym kompleksie leśnym, w pobliżu 
jezioro, stadnina koni, pokoje z łazienkami, salb ko
minkowa, sauna, miejsce na ognisko, lasy pełne grzy
bów, cisza, spokój, oferujemy całodzienne wyżywie
nie. ., tel. 068/391-50-34,091/386-33-75 99000001

PENSJONAT całodzienne wyżywienie, nocleg, wybór die
ty i zabiegów, za 14 dni, - 840 zł. *, tel. 071/361-08-14 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMKU lub pokoju
4,5-osobowego, nad morzem, w cenie do 20 zł/osoba, li
piec. sierpień. Wrocław, tel. 0603/29-30-90
•  PROMOTION - WCZASY WE FRANCJI za 250 zł ? 

Sprawdź nas, luksusowe apartamenty i hotele na la
zurowym 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.agawa.ta.pl, pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe z ła
zienkami, pole namiotowe, radio, TV, jadalnia, parking 
samochodowy, kąpieliska, kawiarenka, wędzarnia ryb,

- ogniska, wypożyczalnia sprzętu wodnego, sportowe
go i świetlicowego. 66-232 Przełazy, gm. Mostki, tel. 
068/381-12-22,068/383-51-7,7 (fax) 99000001

•  REWAL - OŚRODEK DOMKÓW KEMPINGOWYCH
. .KASIA* unikalne położenie na wysokim klifie (9 m),
domki z łazienkami, możliwość wyżywienia, świetlica, 
barek, plac zabaw dla dzieci, psy mile widziane, inter
net: www.lewgoland.itn.pl. ., tel. 091/386-26-31 
99000001

•  SŁAWA - TARNAWA - OŚRODKI WCZASOWE NAD 
JEZIOREM www.ta.pl/koliberek,www.ta.pl/tamawa, 
domki kempingowe, 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, pokoje 2-,
3-, 4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, aneksy kuchen
ne, TV-sat lodówki, wyposażenie kuchni, plac zabaw, 
boiska, pola namiotowe, parkingi, jadalnia, nad jezio
rem 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*, Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-27-00 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA HOTEL KRYSZTAŁ 
www.hotel-krysztalxom.pl, oddajemy do dyspozycji 
Państwa 76 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-,
3-osobowych o wysokim standardzie, , restauracja z 
dancingiem, drink bar, nowocześnie wyposażona sala 
konferencyjna, strzeżony parking, organizujemy kon- 
ferencje, bankiety, szkolenia itp. 58-580 Szklarska 
Poręba, ul. 1 Maja 19, tel. 075/717-44-30, 
075/717-49-30 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE -OW .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 .PO
RĄBKA*, 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, ośro
dek czynny cały rok. 72-600 Świnoujście, u1. Żerom
skiego 4, tel. 091/321-24-83 (fax), 091/322-37-00 
99000001

O  TANI WYPOCZYNEK w Rudawach Janowickich • 
szlaki turystyczne, rowerowe, góry, las. Leśny 
Dwór, tel. 075/751-52-72 01031551

URLOP U RYBAKA pokoje 3-4-osobowe, z łazienką, anek
sem kuchennym, wyposażone, piękne miejsce w parku kra
jobrazowym, wśród lasów i jezior, możliwość grillowania, 
suszenia grzybów i jazdy rowerami - 25 zl/osobę/dobę. 
Trzciel, tel. 095/743-13-94
•  WCZASY NAD JEZIOREM www.internauka.wcza- 

sy.ta.pl, w domkach murowanych z pełnym węzłem sa
nitarnym i bez, pełnym wyposażeniem lub w pawilo
nie, pokoje 3- i 4-osobowe (wspólna łazienka i WC), 
pole kempingowe, tanie i smaczne posiłki, własna pla
ża, wyp. sprzętu sportowego i wodnego, boisko, plac 
zabaw dla dzieci, kawiarenka. Ośrodek .P.W. INTER- 
NAUKA*, Tarnów Jezierny k. Sławy, tel. 071/342-21-57 
(fax), 071/343-91-68 99000001

WCZASY NAD MORZEM w Cetniewie, pokoje z łazienka
mi, ceny od 20 zł/doba od osoby; Cetniewo, tel. 
058/674-06-46
WCZASY NAD MORZEM Chiapowo k/Władysławowa, pięk
na okolica, 20-22 zł/osobę/dobę. Chłapowo, tel. 
058/674-23-82
WCZASY NAD MORZEM do wynajęcia pokoje 2,4-,6-oso- 
bowe, parking, 300 m od morza - 25 zł. Darłowo, ul. Fiodo- 
rowa 10
WCZASY NAD MORZEM w Darłowie, możliwość korzysta
nia z kuchni, od 15 zł/osobę/dobę. Darłowo, tel. 
094/314-39-76
WCZASY NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy .Złota Kiel- 
nia” - Darłówko Zachodnie, 30 m od morza, pokoje z łazien
kami i bez oraz domki kempingowe, pełne wyżywienie, w 
cenie • 50-75 zł/osoba/doba, bezpłatny parking, plac zabaw. 
Darłówko, tel. 094/314-24-65
WCZASY NAD MORZEM w Dziwnowie, domki kempingowe 
w bazie ratowników, przy zejściu na plażę, pokoje 2-, 3- i
4-osobowe, parking, kuchnia, grill, w czerwcu i po 20-tym 
lipca 40% rabatu, ceny 20-30 zł/doba od osoby, dzieci do 6 
lat bezpłatnie. Dziwnów, tel. 091/381-34-83,0605/93-76-96 
WCZASY NAD MORZEM .7 km od Darłowa, pokoje 
2-3-4-osobowe, parking, wc, prysznic, c.w., grill, ognisko, 
lodówka do dyspozycji, kuchenka, gwarantowana cisza i spo
kój -12 zł/osobę. Jeżyce, tel. 094/314-92-97 
WCZASY NAD MORZEM Bałtyk, w Mielnie, wypoczynek w 
piszy i spokoju, relaksująca okolica, możliwość grillowania, 
blisko morza, pokoje 2-osobowe, osobno w.c. i łazienka, ceny 
od 25 zł/osobę/dobę. Mielno, tel. 094/318-95-56 po godz. 18 
WCZASY NAD MORZEM pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z TV i 
radiem, kuchnia, łazienka, WC, możliwość rozbicia namiotu, 
parking • 25 zł/osobodzień. Międzyzdroje, tel. 091/328-04-20, 
0604/69-65-84
WCZASY NAD MORZEM do plaży 50 m, zielona okolica, 
zapewniamy pełne wygody. Rewal, tel. 091/386-28-80 
WCZASY NAD MORZEM 80 m od morza, pokoje 2-, 3- i
4-osobowe, stołówka na miejscu. Wałbrzych, tei. 
0602/18-57-90
WCZASY NAD MORZEM we Władysławowie, pokoje z ła
zienkami, b. dobre warunki, możliwość wyżywienia, cena od 
20 zł/doba od osoby. Władysławowo, tel. 058/674-15-46 
WCZASY W GÓRACH Szklarska Poręba, wojskowe domy 
wypoczynkowe, turnus 14 dniowy, na obozie, kolonii, cało
dzienne wyżywienie, opieka medyczna i pedagogiczna - 735 
z ł.., tel. 075/717-20-21
WCZASY W GÓRACH w Kudowie Zdroju, w pensjonacie 
.Rajski Dom’, rehabilitacyjne, dobór diety i zabiegów, domo
we wyżywienie, 14 dni, - 790 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-39-63
WCZASY W HISZPANII Costa Brava, Blanes, 500 m do pla
ży - 40-50 zł/osobę na dobę. Wrocław, tel. 0501/34-15-15 
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

WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE osobowym, do Wied
nia, w każdą niedzielę, środę, piątek, możliwość jazdy przez 
Niemcy, Węgry, Słowację, przesyłki, wyjazdy z Jeleniej Góry, 
Legnicy, Wrocławia oraz okolic. Jelenia Góra, tel. 
0601/78-97-50

N AUKA  
I PRACA

O  „CALME STUDIO” • przedstawiciel agencji Ford 
Models zaprasza kandydatki na modelki, fotomo
delki i statystki, wiek 14-35 lat. www.calmex.am- 
net.pl, teL 071/783-33-73, 0603/47-15-12 
02026071

ABY ZNALEŹĆ DOBRĄ PRACĘ ZACZNIJ OD PREZEN
TACJI CV, listu, zamów dyskietkę: 22 wzory, ŝzablony, roz
mowa kwalifikacyjna, • 15 zł. Rydzyna, tel. 065/538-04-10 ’ 
O  ATRAKCYJNA PRACA PRZY ZBIORACH WINO

GRON we Francji i w Niemczech, dobrze płatna, 
również całoroczna w rolnictwie. Zarezerwuj miej
sce wcześniej. Gwarantujemy uczciwą 1 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,-t.el./fax 
071/788-80-80 90000241

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW kredyt 21 -dniowy. Sobót
ka, tel. 0606/30-12-91
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW firm zagranicznych. Ża
gań, tel. 068/477-25-79
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ATW network Wrocław, 
tel. 0603/53-12-25
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW KLM promocje, marża 
40%, niskie ceny. Oława, tel. 0600/26-53-49

___________
za umieszczenie reklam^^^ 

na samochodzie, domu, działce.
Zgłoszenia: "VEIN-INT" 

t©l. (071) 355 58 21 0P011603

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki 
30% taniej, płatność do 21 dni, budowa sieci sprzedaży, 
wpisowe dla 16-18-lątków jedyne 16 zł.., tel. 0607/82-23-67 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe 16 
zł d la 16-18 latków, zarób w wakacje. Wrocław, 
tel.071/784-84-94,0601/08-42-73, Lubin, tel.0601/49 5̂5-49. 
Brzeg, tel. 0502/99-50-54, Oleśnica, tel. 0502/07-51-87, Bo
lesławiec, tel. 0605/09-56-68..
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME budowa i kie
rowanie zespołem doradców, dla 16-18-latków wpisowe 16 
zł. Świebodzin, tel. 068/382-59-76, 0601/49-55-49 woj. lu
buskie, 0608/11-77-93 woj. dolnośląskie 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, praca w wol
nym czasie, możliwe duże dochody, gwarantowana pomoc i 
szkolenie. Wrocław, tel. 0501/26-32-81L 071/788-42-30 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME możliwość 
wysokich zarobków, wpisowe 29 zl. Wrocław, tel. 
071/368-13-49,071/368-13-28,071/368-75-05 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki o 
30% tańsze, przy zakupie dla siebie, płatność do 21 dni. 
Wrocław, tel. 071/368-13-49,071/368-13-28.071/368-75-05 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME , szkolenia, 
kosmetyki o 30% taniej, 21-dniowy termin zapłaty, prezenty 
przez 4 mies. Wrocław, tel. 0502/99-50-54 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Wrocław, tel. 
071/328-73-89 -
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME promocja. 
Wrocław, tel. 071/352-72-44,0503/09-1 £66,0502/99-50-54 
ORIFLAME wpisowe 16 zł dla 16-18-latków, osoby do roz
szerzenia sieci sprzedaży kosmetyków. Wrocław, tel. 
0607/11-03-83,0502/99-50-54 woj. dolnośląskie 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW - organizowanie między

narodowego zespołu menadżerów dla czołowej firmy kosme
tycznej, nagrody do 100 tys. USD, Wrocław, tel. 
0603/86-96-11, 0607/53-75-56, 071/345-50-63,
071/339-07-47, 071/315-14-31, Bolesławiec, tel. 
075/734-61-21, 0607/44-73-26 Jelenia Góra, tel. 
075/718-30-47, Opole teł. 0606/82-31-64. Wałbrzych, tel. 
074/843-69-79,074/849-62-80 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW dla osób zdecydowanych 
na sukces, network marketing, branża kosmetyczna, zarob
ki do 3.000 zł, Bolesławiec, tel. 0605/30-59-03, 
0607/44-73-26, Wrocław, tel. 071/345-50-63. Oleśnica, tel. 
0501/81-19-01
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW, zatrudnię konsultantki w 
firmie kosmetycznej, jednej z najlepszych na świecie, z każ
dym zamówieniem darniowe produkty, szkolenia, możliwość 
awansu. Wrocław, tel. 071/321-09-33 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW, zatrudnię panią miłą, re
prezentacyjną, przedsiębiorczą, o charakterze doradcy ko
smetycznego, osoby o zdolnościach przywódczych, możli
wość międzynarodowej kariery menadżerskiej. Wrocław, tel. 
071/345-50-63,0603/86-96-11,0607/53-75-56 
O  FIRMA TRANSPORTOWA Z LUBINA transport kra

jowy i międzynarodowy, poszukuje spedytora z 
doświadczeniem, gwarantowane korzystne wa
runki zatrudnienia, pilne!. ., tel. 0602/35-25-14, 
0604/48-08-06 84017661

KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO lekcje 2 godz. • 20 
zł/godz. Wrocław, tel. 0503/98-52-16 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO posiadam certyfikat 
Cambridge Advanced, - 20 zł. Wrocław, tel. 353-34-92 lub 
0501/70-48-95 -
KOREPETYCJE Z CHEMII studentka 5 roku chemii - 18 
zł/godż. Wrocław, tel. 071/328-31-59 wewn. 263, 
0608/02-31-20
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. Lubin, tel. 
0604/99-65-35
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI -15 zł/godz., w zakresie 
szkoły podstawowej i gimnazjum. ., tel. 071/342-93-85, 
0601/48-23-65
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI student matematyki, po 
praktyce w szkole, zakres szkoły średniej i gimnazjum, cena 
15 zł/godz. Wrocław, tel. 071/357-79-46 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres wiadomości ze 
szkoły podstawowej -15 zł/h, ponadpodstawowej - 20 zł/h z 
dojazdem do ucznia. Wrocław, tel. 071/328-95-77, 
0503/86-72-66
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO dla uczniów szkoły pod

stawowej- i średniej - 20 zł/godz. Wałbrzych, tel. 
074/840-15-23
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO wypracowania, również na
uka dla obcokrajowców - 20 zl/h. Wrocław, tel. 071/373-81-43 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO skuteczne, przygotowanie 
do wszystkich egzaminów, prace pisemne - 25 zi/godz. ze
garowa. Wrocław, tel. 071/373-21-98 
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI cena * 30 zl/45 min. 
Wrocław, tel. 0602/85-79-30
KURS DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY prowadzi mło
dy, zdolny kierowca rajdowy, ciekawy program. Wrocław, tel. 
0502/84-01-75
PERKUSISTA NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ z ambitnym ze
społem, oprócz heavy metalu. Wrocław, tel. 0600/69-23-19 
POSZUKUJEMY PRACY 16- i 17-iatek, na czas wakacji, w 
ośrodkach wczasowych, zajazdach, barach, restauracjach. 
Wrocław, tel. 071/324-22-32 prosić Pawła, 071/343-93-57 
prosić Grześka
POSZUKUJĘ KOREPETYTORA z rachunku prawdopodo
bieństwa i statystyki matematycznej, pilnie. Lubin, tel. 
0608/26-31-14
O  POSZUKUJĘ PRACY • posiadam Forda Transita, 

z inst gazową, 8 osób lub 1 1 ładowności. Mysła- 
Ków, tel. 074/850-58-94 22000411

POSZUKUJĘ PRACY brukarz, solidny., tel. 0608/42-19-30 
POSZUKUJĘ PRACY wykształcenie techniczne budowlane, 
student prawa, III rok, podejmę prace na terenie byłego woj. 
jeleniogórskiego. Bolków, woj. jeleniogórskie, tel. 
0609/46-42-08
POSZUKUJĘ PRACY stałej, dobrze płatnej, w okolicach Gło
gowa, student, tylko poważne oferty. Głogów, tel. 
076/834-77-98
POSZUKUJĘ PRACY elektromonter, uprawnienia SEP do 1 
kV. Głogów, tel. 076/833-93-22 po godz.20 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, instalator CO, wod.- kan., 
gaz, uprawnienia, prawo jazdy katB, własny sprzęt samo
chód, paszport. Góra, tel. 0608/35-57-17 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, uprawnienia na wózek 
widłowy, prawo jazdy katB, operator suwnicy, pracował jako 
strażnik przemysłowy i palacz, tylko poważne oferty z okolic 
Częstochowy i Lublińca. Herby, gm. Lubliniec, tel. 
034/35748-18
POSZUKUJĘ PRACY w branży motoryzacyjnej, doświad
czenie zawodowe w handlu, znam obsługę .komputera, po
siadam prawo jazdy, wykształcenie średnie. Jaźwina, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/98-62-08 
POSZUKUJĘ PRACY na Dolnym Śląsku, w branży metalo
wej, uprawnienia spawalnicze, serwis i obsługa maszyn do 
obróbki metali i tworzyw, metaloplastyka z kowalstwem, pro
jektowanie, 15 lat stażu, wyposażenie warsztatu, samochód, 
komputer. Jelenia Góra, tel. 0606/40-78-15 
POSZUKUJĘ PRACY przyjmę zlecenia na fakturowanie, 
komputeropisanie i inne chałupnicze. Jelenia Góra, tel. 
075/641-81-53,0607/82-89-97 
POSZUKUJĘ PRACY instruktor nauki jazdy, staż, aktualny 
wpis do rejestru, świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy kąt 
BCE oraz prawo jazdy niemieckie, paszport. Kępno, tel. 
062/781-59-52,0601/69-07-74 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, wiek 40 lat, uczciwa, wykszt 
średnie, najchętniej w ogrodnictwie lub rolnictwie. Legnica, 
tel. 076/722-68-68
POSZUKUJĘ PRACY - 21 tatŁ wykszt. średnie, prawo jaz
dy, dyspozycyjny komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, 
chętnie w zawodzie (lakiernik samochodowy). Lubin, tel. 
0607/38-57-58,076/749-08-77 
POSZUKUJĘ PRACY jako ślusarz-spawacz (gazowy, elek- 
Jryczny w osłonie ozonowej), 21 lat uregulowany stosunek 
do jazdy wojskowej, zdyscyplinowany, każdą oferta opiócz 
akwizycji. Lubin, tel. 076/842-51;87 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat BCD, świadectwo kwa
lifikacji, wiek 23 lata, pełna dyspozycyjność. Lwówek śląski, 
tel. 075/713-69-32
POSZUKUJĘ PRACY chętnie w sklepie komputerowym, ser
wisie, uczciwy, bez nałogów, dyspozycyjny, komunikatywny, 
znajomość branży. Mirków, tel. 071/315-10-55 Piotr, 
0503/73-1847
POSZUKUJĘ PRACY 24 lata, wykształcenie wyższe peda
gogiczne, dyspozycyjna, solidna, tylko poważne oferty. No
wogród Bobrzański, tel. 068/327-61-82 %
POSZUKUJĘ PRACY w krajach Unii Europejskiej, nie po
siadam paszportu niemieckiego. Opole, tel. 077/457-00-79 
POSZUKUJĘ PRACY agent celny z licencją państwową ( 
egz. w Warszawie 13.05.01.), podejmie pracę - Jędrzycho- 
wice. Żarska Wieś. Platerówka, tel. 075/722-11-69 prosić 
Przemka
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 stałej lub dodatkowej, student poli
techniki. Ścinawa, tel. 0603/10-64-63 - 
POSZUKUJĘ PRACY jako ekektryk, uprawnienia SEP 1kV. 
ścinawka Średnia, tel. 074/871-57-20 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony, kierowca kat BCE, 
pełna dyspozycyjność, 38 lat ślęza, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-20-28
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 241, wykszt średnie tech
niczne, obsługa komputera, prawo jazdy kat B, własny sa
mochód. środa Śląska, tel. 071/317:57-87,0609/49-96-27 
POSZUKUJĘ PRACY na terenie Świebodzic, roznoszenie 
ulotek i reklam. Świebodzice, tel. 074/854-22-20 
POSZUKUJĘ PRACY studentka, studia zaoczne, 2 lata na
uki w Anglii, b. dobra znajomość języka angielskiego, znajo
mość komputera, grafika, internet, prawo jazdy kat. B, tele
fon, samochód, tylko poważne propozycje. Toruń, tel. 
056/659-18-28
POSZUKUJĘ PRACY młody, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. 
AB, wykształcenie średnie, uczciwy, uregulowany stosunek 
do służby wojskowej, obsługa komputera. Trzebnica, tel. 
071/387-08-90 Andrzej, 0607/10-95-50 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta 27 lat oraz mężczyzna, 35 
lat, może być w gospodarstwie rolnym. Trzebnica, tel. 
0502/64-09-37
POSZUKUJĘ PRACY młody, energiczny, dyspozycyjny, auto. 
telefon komórkowy, wykształcenie średnie, wojsko kat E, 
podejmę ciekawą, atrakcyjną prcaę, chętnie we Wrocławiu, 
znajomość j. niemieckiego i obsługi komputera. Wałbrzych, 
tel. 0608/48-68-36
POSZUKUJĘ PRACY - 31 lat wykszt. wyższe, komputer, j. 
niemiecki, dyspozycyjna, solidna. Tylko poważne oferty. Wro
cław, tel. 071/785-96-69
POSZUKUJĘ PRACY kobieta lat 24, ogrodnik, w swoim za
wodzie iub sprzątanie, opieka, mycie okien lub inne propo
zycje, agencja wykluczona. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
POSZUKUJĘ PRACY - rencista, 40 lat, prawo jazdy kat. 
BC, świadectwo kwalifikacji, 20 lat praktyki, bez nałogów. 
Wrocław, tel. 071/344-12-48
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie biur, mieszkań, willi lub pra
ca chałupnicza Wrocław, tel. 071/344-1248 
POSZUKUJĘ PRACY znajomość wykonywania remontów 
mieszkań, budynków, wg nowoczesnych technologii, glazu
ra, docieplenia zewnętrzne i wewnętrzne, posiadam referen
cje. Wrocław, tel. 071/789-96-20 
POSZUKUJĘ PRACY znajomość rozbiórki konstrukcji me
talowych. Wrocław, tel. 0608/51-12-99 
POSZUKUJĘ PRACY znajomość układania glazury, montii- 
żu paneli ściennych i podłogowych, wykonywania drobnych 
remontów mieszkań. Wrocław, tel. 071/351-43-05, 
0503/06-2547
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POSZUKUJĘ PRACY jako kierowca, magazynier, przedsta
wiciel banku, własny samochód osobowy, prawo jazdy BCE, 
pełna dyspozycyjność, znajomość j. niemieckiego. Wrocław, 
tel. 0503/95-94-88
POSZUKUJĘ PRACY - krojczy tkanin z 14-letnim doświad
czeniem, nakładanie, krojenie, zestawianie. Wrocław, tel. 
071/785-93-65
POSZUKUJĘ PRACY jiko operator koparki III kl, poj. łyżki 
do 0,8 m3, mechanik, .złota rączka*. Wrocław, tel. 
071/355-04-19
POSZUKUJĘ PRACY wiek 24 lata, kawaler, wykszt śred
nie, własny samochód, działalność gospod., doświadczenie 
w handlu, znajomość obsługi komputera. Wrocław, tel. 
0600/88-57-41
POSZUKUJĘ PRACY (wiek 24 lata) - jako ogrodnik, kierow
ca, .złota rączka*, gospodarz obiektu. Wrocław, tel. 
0600/12-29-78
POSZUKUJĘ PRACY kucharka 54 lata, poprowadzi dom lub 
inne propozycje. Wrocław, tel. 071/789-48-74 
POSZUKUJĘ PRACY młody mechanik, prawo jazdy kat B, 
ureg. stosunek do służby wojskowowej. Wrocław, tel. 
071/362-14-10
POSZUKUJĘ PRACY kierowca, prawo jazdy kat ABCE, 
świadectwo kwalifikacji, operator wózków widłowych, ope
rator koparki do 0,8 m3, magazynier. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, wykszt. średnie, uczciwa. 
Wrocław, tel. 071/373-55-55
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie biura lub sekretariatu, 
jęz. hiszpański, podstawy księgowości, biegła obsługa kom
putera; tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 0602/73-92-99 
POSZUKUJĘ PRACY mistrz budowlany z wieloletnim do
świadczeniem przyjmie prace remontowo-wykończeniowe. 
Wrocław, tel. 071/339-85-54,0604/92-78-49 
POSZUKUJĘ PRACY, Ukrainka, w zakresie sprzatania, jako 
pomoc domowa lub opiekunka. Wrocław, tel. 0604/34-42-50 
POSZUKUJĘ PRACY, kobieta, w zakresie sprzątania, jako 
pomoc domowa lub opieka nad dzieckiem. Wrocław, tel. 
071/354-01-48
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie pisania prac na kompute
rze - 2 zł/str. Wrocław, tel. 071/373-81-43 
POSZUKUJĘ PRACY panna 21 lat średnie wykształcenie, 
pracownik administracyjno-biurowy, znajomość obsługi kom
putera. urządzeń biurowych, podstawy j. niemieckiego. Wro
cław, tel. 071/342-09-81 l
POSZUKUJĘ PRACY młoda rencistka, operator kompute
ra Wrocław, tel. 071/321-60-32 
POSZUKUJĘ PRACY prawnik, rencista, znajomość obsługi 
komputera, doświadczenie w prowadzeniu firmy, dyspozy
cyjny. Wrocław, tel. 071/325-81-55 
POSZUKUJĘ PRACY jako pracownik administracyjno • biu
rowy, młoda, 22 lata, wykształcenie średnie ekonomiczne, 
obsługa komputera i urządzeń biurowych, miła aparyqa, ko
munikatywna. Wrocław, tel. 0600/15-63-76 
POSZUKUJĘ PRACY księgowa, doświadczenie w uprosz
czonej księgowości. Wrocław, teL 071/365-56-73 po godz. 17 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód i telefon, dys
pozycyjny. Wrocław, tel. 0606/85-94-81
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POSZUKUJĘ PRACY w ogrodnictwie, przycinanie drzew, 
zakładanie trawników. Wrocław, tel. 0601/57-47-49 
POSZUKUJĘ PRACY w serwisie komputerowym lub podob
nej, pełna dyspozycyjność, praktyka dobra znajomość sprzę
tu. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 
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 zl. Wrocław, tel. 0601/84-45-33 
POSZUKUJĘ PRACY nauczę jazdy, przygotuję do egzami
nów na wszystkie kategorie prawa jazdy, za 560 zł. Wro
cław, tel. 071/343-60-18 wewn. 38 
POSZUKUJĘ PRACY przy montażu schodów, okien, malo
wanie. Wrocław, tel. 071/788-84-39 
POSZUKUJĘ PRACY 23-letnia, elokwentna, energiczna, 
książeczka zdrowia, staż, najchętniej w sklepie lub w ga
stronomii. Wrocław, tel. 0600/25-05-37 
POSZUKUJĘ PRACY dekarz-blacharz, doświadczenie, wła
sne narzędzia, może być umowa • zlecenie. Wrocław, tel. 
0502/57-68-93
POSZUKUJĘ PRACY 20 lat chętnie w dużym klubie mu
zycznym, woj. opolskie, dolnośląskie. Wrocław, tel. 
0600/42-37-87
POSZUKUJĘ PRACY studentka, uczciwa, bez nałogów, od 
połowy lipca do końca sierpnia, akwizycja i towarzyskie wy
kluczone. Wrocław, tel. 071/780-84-25 
POSZUKUJĘ PRACY kobiety z Lwowa, w wieku 25-45 lat 
jako pomoc domowa, opiekunka do dziecka lub starszej oso
by, sprzątanie, ogrodnictwo, prace porządkowe. Wrocław, tel. 
0607/93-22-20
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana z Tarnopola, gip
sy, rigipsy, tynki zwykle i strukturalne, ocieplanie styropia
nem, glazura, więżba dachowa, prace ogólnobudowlane. 
Wrocław, tel. 071/341-58-09 po godz. 20,0603/44-02-02 
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany, uprawnienia, eme
ryt, podejmę nadzór budowlany lub kierownictwo budowy. 
Wrocław, tel. 071/363-14-23
POSZUKUJĘ PRACY wiek 30 lat prawo jazdy kat. BC, ma
larz, tapeciarz, technologie gipsowe, wykwalifikowany, sa
modzielny. Wrociaw, tel. 071/361-55-88 
POSZUKUJĘ PRACY solidny, dyspozycyjny, bez nałogów, 
grupa inwalidzka, prawo jazdy kat. B, C, E + świadectwo 
kwalifikacji. Wrocław, tel. 071/354-02-30 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, uprawnienia budowlane, nad
zory, kosztorysy, pełna dyspozycyjność, prawo jazdy, może 
być w innym zawodzie. Wrocław, tel. 784-37-22 
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie. Wrocław, tel. 321-69-61 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, płytkarz, posadzkarz, remon
ty, budynki od podstaw, długoletnia praktyka, od zaraz. Wro
cław, tel. 782-09-26
POSZUKUJĘ PRACY szef produkcji branży metalowej, do
świadczenie w prowadzeniu obróbki skrawaniem i plastycz
nej. Wrocław, tel. 322-82-19
POSZUKUJĘ PRACY inż. budowlany z uprawnieniami, 
10-letnim doświadczeniem zawodowym, podejmę nadzór bu
dowlany nad budową domków jednorodzinnych i innych 
obiektów; kosztorysy komputerowe dla małych firm budow
lanych. Wrocław, tel. 328-96-48 po godz.17,0601/99-70-35 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca-mechanik, prawo jazdy kat 
BC, świadectwo kwalifikacji, praktyka, dyspozycyjny, po woj
sku, od 15.06.2001 r. Wrocław, tel. 071/330-10-65 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, wiek 28 lat, technik me
chanik maszyn i urządzeń rolniczych, praktyka w Niemczech, 
montaż drzwi, doświadczenie w pracy na stanowisku bryga
dzisty, referenta, uczciwy, kulturalny. Wrocław, tel. 
071/349-13-28

POSZUKUJĘ PRACY wykszt średnie, kurs dezynsekcji i 
deratyzacji, świadectwo kwalifikacji, posiadam samochód VW 
Passat kombi. Wrocław, tel. 071/349-34-13 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażu po
jazdów wielogabarytowych. profesjonalnie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
POSZUKUJĘ PRACY kobieta 37 lat wykształcenie śred
nie, znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, do
świadczenie w handlu, uczciwa, odpowiedzialna, dyspozy
cyjna, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 071/329-12-75 
POSZUKUJĘ PRACY glazura, regipsy, panele ścienne, pod
łogowe, malowanie, instalacje c.o., wodno-kanalizacyjne i 
gazowe, docieplenia, ogrodzenia, murarka z kamienia natu
ralnego, kostka brukowa, posiadam uprawnienia budowla
ne. Wrocław, tel. 071/351-60-52,0604/68-96-38 
POSZUKUJĘ PRACY absolwentka technikum elektryczne
go o kierunku teleinformatycznym, prawo jazdy kat. B. Wro
cław, tel. 071/329-68-89,0502/67-55-58 
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw 
celnych, bardzo dobra znajomość procedury uproszczonej i 
obsługi komputera. Wrocław, tel. 0602/62-25-33 
POSZUKUJĘ PRACY jakokierownik budowy, znajomość 
nadzoru budowlanego, uprawnienia, sprawdzanie kosztory
su. Wrocław, tel. 0607/43-23-27 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 26 lat wykszt. średnie, 
prawo jazdy kat B, obsługa komputera, najchętniej jako pra
cownik magazynowy. Wrocław, tel. 071/322-97-47 
POSZUKUJĘ PRACY architekt, technik plastyk, dekorator. 
Wrocław, te). 071/325-99-28
POSZUKUJĘ PRACY rencista III grupy, kierowca mecha
nik, uprawnienia operatora ciężkiego sprzętu, prawo jazdy 
kat ABCDE, książeczka zdrowia, doświadczenie, dyspozy
cyjność, podejmę pracę dorywczą lub stałą. Wrocław, tel. 
0502/98-52-91
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie prac wykończeniowych 
biur, sklepów, mieszkań, w pełnym zakresie. Wrocław, tel. 
0501/6241-49,0502/45-12-76 
POSZUKUJĘ PRACY w branży budowlano - wykończenio
wej oraz remontowej, w kraju lub za granicą. Wrocław, tel. 
071/322-28-27
POSZUKUJĘ PRACY dla 3 osób, w branży budowlanej, re
gipsy, gładzie, glazura, inne. Wrocław, tel. 071/322-28-27 
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach, wykończeniach, wy
konuję następujące rodzaje prac: kafelki, instalacje wodne, 
kanalizacyjne, elektryczne, kuchnie, łazienki, drzwi, okna, 
solidny i odpowiedzialny. Wrocław, tel. 071/339-25-42, 
0502/96-35-67
POSZUKUJĘ PRACY obywatel Ukrainy, kafelki, gładzie, re
gipsy, tynki zwykłe i inne. Wrocław, tel. 0604/34-42-50 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, także w sektorze prywatnym. 
Wrocław, tel. 071/373-44-06
POSZUKUJĘ PRACY majster budowlany, rencista, 40 lat 
wykona dorywczo budowy, remonty ogrodzenia, więżby da
chowe. Wrocław, tel. 0601/48-17-85 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec i ad
ministrator, z samochodem. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
POSZUKUJĘ PRACY w ogrodnictwie - przycinanie drzew, 
zakładanie trawników. Wrocław, tel. 0601/57-47-49 
POSZUKUJĘ PRACY absolwent Politechniki Wrocławskiej, 
doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi, znajomość ob
sługi komputera, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 
071/783-97-27,0503/85-40-39 
POSZUKUJĘ PRACY roboty ogólnobudowlane i instalacje 
hydrauliczne. Wrocław, tel. 071/346-51-33 wieczorem 
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 z możliwością zakwaterowania - 
dwóch kucharzy z wykształceniem średnim. Żagań, tel. 
0503/89-68-46,0607/2843-87 
POSZUKUJĘ PRACY ■ TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, kine- 
zjolog edukacyjny. Wrocław, tel. 071/355-94-71 po godz. 15 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda, wykszt wyższe, 
obsługa komputera i sprzętu biurowego, poważne i uczciwe 
propozycje. Dobromierz, tel. 074/850-92-96 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda ekonomistka, dys
pozycyjność, prawo jazdy, miła aparycja, znajomość obsługi 
komputera. Wrocław, tel. 071/341-44-86 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda, dyspozycyjna, 
ekonomistka (licencja), obsługa komputera, roczne doświad
czenie. Wrocław, tel. 071/336-93-96 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Wrocław, tel. 
071/342-04-64
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ oprócz szycia, może 
być mycie okien, sprzątanie, stróżowanie, pielęgnacja ogro- 
du i trawników. Wrocław, tel. 071/333-73-99 po godz. 18 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ przy roznoszeniu ulo
tek. Świebodzice, tel. 074/854-22-20 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ pomoc księgowej. 
Wrocław, tel. 071/342-04-64
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ • elektroinstalacje. 
Wrocław, tei. 071/341-59-09
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektryk z uprawnie
niami SEP (elektroinstalacje). Wrocław, tel. 071/302-71-34, 
0607/61-68-60
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadają
cy podstawowe wiadomości w zakresie budownictwa, solid
ny, pełna dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 
071/325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BRUKARZ znajomość malo
wania i układania glazury. Wrocław, tel. 071/354-02-91, 
0501/44-85-76
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKARZ cieśla, blacharz, mon
ter stolarki drzewnej. Wrocław, tel. 0601/7549:63 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTROMONTER elektro
mechanik. Wrocław, tel. 071/346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRONIK młody, 21 lat, 
znajomość obsługi komputera, praktyka w serwisie, dyspo
zycyjność, solidność. Wrocław, tel. 0609/50-5847 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK lub inną. Wrocław, 
tel. 071/788-84-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK uprawnienia. Wro
cław, tel. 0502/98-72-70
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GIPSIARZ, MALARZ monter 
płyt Wrocław, tel. 071/357-06-70 
O  POSZUKUJĘ PRACY JAKO GŁÓWNA KSIĘGOWA 

• pełna księgowość, książka przychodów i rozcho
dów. ., tel. 0608/83-34-79 80012061

POSZUKUJĘ PRACY JAKO GŁÓWNA KSIĘGOWA w ma
lej fiimie, na część etatu lub umowę o dzieło, znajomość 
obsł. komputera, prowadzenia książki przychodów i rozcho
dów. Wrocław, tel. 071/368-82-04,0607/43-22-98 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GŁÓWNY KSIĘGOWY wykszt 
wyższe, znajomość jęz. angielskiego. Wrocław, tel. 
0603/42-26-33
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP i p.poż. Wro
cław, tel. 071/346-69-05
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA , bez nałogów, 
dyspozycyjność., tel. 0600/85-67-82 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 27 lat, dyspozy
cyjny, uczciwy, paszport samochód., tel. 0501/2140-32 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat 
ABCĘ, świadectwo kwalifikacji, po szkole samochodowej, bez 
konieczności rejestracji, chętnie dorywczo. Bielawa, tel. 
074/833-01-33

POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 35 lat wszystkie 
kategorie. ADR. Kiełczów, tel. 071/398-81-77,0608/74-59-65 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat ABCDT. Le
gnica. tel. 076/862-96-73,0602/21-17-34 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat 
A/B/C/E/T, świadectwo kwalifikacji, uprawnienia na HDS, 
paszport, z zawodu leśnik, 26 lat Lubin, tel. 0604/70-61-03 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat 
ABCE, praktyka, 37 lat, pełna dyspozycyjność. Slęza gm. 
Kobierzyce, tel. 071/311-20-15,0605/25-76-38 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA miody, dyspozy
cyjny, prawo jazdy kat. AB, wykształcenie średnie, uregulo
wany stosunek do służby wojskowej. Trzebnica, tel. 
071/387-08-90 Andrzej. 0607/10-95-50 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat A, B, C, D. 
E, wiek 35 lat nie palący, dyspozycyjny. Wałbrzych, tel. 
074/846-8940 wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA mężczyzna 24-łet- 
ni, prawo jazdy kat B, świadectwo kwalifikacji. Wrodaw, tel. 
071/326-20-90
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat 
CDE, świadectwo kwalifikacji, pełna dyspozycyjność, do
świadczenie, paszport. Wrocław, tel. 071/328-07-08 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 28 lat kat BC, 
niepalący, dyspozycyjny, świadectwo kwalifikacji, praktyka 
Wrocław. teL 071/325-55-95,0503/94-89-74 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat A/B/C, duży 
staż, Wrocław, tel. 071/781-77-24 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 26 lat prawo jaz
dy kat BCE, świadectwo kwalifikacji/pełna dyspozycyjność, 
paszport Wrocław, tel. 0603/09-23-03 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat 
CE, mężczyzna, 29 lat, znajomość odpraw celnych, bez na
łogów. Wrocław, tel. 071/34144-86,
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 26 lat prawo jaz
dy kat ,B*, telefon komórkowy, dyspozycyjność. Wrociaw, 
tel. 071/336-79-97,0503/78-81-99 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA, mam zarejestro- 
waną własną działalność gospodarczą posiadam samochód 
Wrocław, tel. 0609/15-60-17
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 22 lata, po woj
sku, kat BC, ładowarka do 2,5 m3, dźwig 6,31 wózki pod
nośnikowe bez ograniczeń. Wrocław, tel. 071/346-64-84 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA świadectwo kwa
lifikacji, praktyka na ciągnikach siodłowych, pełna dyspozy
cyjność, sumienny. Wrocław, teL 071/339-9049 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA albo operator wóz
ka widłowego, uprawnienia, prawo jazdy kat BC, miody, po

I a  ̂ OPOH623Pracowałeś w 
RFN lub Holandii
Odbierz swój podatek!!!
Wszystkie formalności załatwiamy 

również korespondencyjnie 
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

wojsku, bez nałogów, tel. komórkowy. Wrocław, tel. 
071/398-78-88
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat A/B/C/D/E, 
ADR. Zgorzelec, teL 075/778-93-02 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat 
BCE, 20 lat uregulowany stosunek do służby wojskowej, 
świadectwo kwalifikacji, paszport praktyka w transporcie mię
dzynarodowym, pracowity, pełna dyspozycyjność, samochód 
osobowy, telefon komórkowy, możliwa zmiana miejsca za
mieszkania. Zielona Góra, tel. 0602/29-33-24 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie Auto 
Cad. Wrocław, tel. 071/355-86-68,074/854-06-60 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA z długoletnim sta
żem (główny księgowy). Leszno, teL 0607/64-1447 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA pełna księgowość, 
staż 24 lata, ostatnio biurotachunkowe. Wrocław, tel. 
071/343-22-70 po godz. 20
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA 10 lat stażu, wy- 
kszt wyższe, w niepełnym wymiarze godzin. Wrocław, teL 
071/327-96-35
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ tapeciarz, gipsiarz, 
regipsy, ocieplenia inne prace, prawo jazdy kat B, świa
dectwo kwalifikacyjne, paszport Wrodaw, teL 071/338-39-70, 
0604/89-26-76
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ-TAPECIARZ samo
dzielny, wykonyję gipsogładzie (bezpytowo), muruję. Wro
daw, tet 071/32742-79
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MASAŻYSTKA masaż klasycz
ny, leczniczy, odchudzający, kinezyterapia ćwiczenia lecz
nicze. Wrocław, tel. 373-15-26 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER MEBU BIURO
WYCH sklepowych itp. Wrocław, teL 0503/54-18-73 * 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ tynkarz, ukL glazu
ry, montaż płyt G-K, wykonywanie gładzi, malowanie. Wro
daw, tel. 0606/09-32-19
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MUZYK grający na weselach, 
imprezach rodzinnych i inne. Wrocław, teL 0601/76-02-23 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR koparko-ładowar- 
ki, uprawnienia klasy III, wszystkie typy. kierowca kat B, 33 
lata, dyspozycyjność, samochód, możliwość zmiany miejsca 
zamieszkania. Wrocław, tel. 0503/71-93-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PIELĘGNIARKA posiadam 
praktykę. Wrocław, tel. 071/787-37-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POMOC DOMOWA Rosjanka 
lub inne propozycje. Wrocław, tel. 0600/61-02-80 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji sta
lowych i inne. Wrocław, tel. 0603/29-30-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZEDAWCA, przedstawi
ciel handlowy, miody, dyspozycyjny, z aktualną książeczką 
zdrowia, uregulowany stosunek do służby wojskowej, umie
jętność obsługi kas fiskalnych, praktyka. Wałbrzych, tel. 
0603/62-22-37,074/666-27-29 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ praktyka. Wrocław, 
tel. 071/330-10-58
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne 
roboty stolarskie. JIVrocław, tel. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY NA OKRES LETNI młoda dziewczy
na, prawo jazdy, znajomość jęz. niemieckiego, obsługa kom
putera, dyspozycyjna. Wrocław, tel. 071/372-16-07, 
0504/9347-66
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w Szwajcarii lub Ho
landii na szrode lub innej, 28 lat, j. niemiecki, prowizja Wał
brzych, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE solidny, uczciwy, 
przy zbiorze truskawek lub inne prace. Głuchołazy, woj. opol
skie, tel. 0602/49-51-24
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w ogrodnictwie, rol
nictwie (w szkłami, w lesie), inne propozycje, w zamian za
biorę w październiku do pracy w Anglii przy choinkach - 4 
funty/godz. Wałbrzych, tel. 074/845-39-15,0608/13-24-80 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla dwóch osób, w 
budownictwie lub w innej branży, posiadam samochód, dam 
prowizję. Wrocław, teł. 071/353-4046 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE pan, pani, restaura
cja, hotel, szklarnia, plantacja, opieka nad starszymi osoba
mi, tereny zieleni, jęz. niemiecki, własne auto, bez nałogów. 
Wrocław, tel. 0604/25-95-77

POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla blacharza i la
kiernika. praktyka w ww. zawodach. Ząbkowice śląskie, teL 
074/81545-34 po godz. 15
POSZUKUJĘ PRACY SEZONOWEJ w Lubinie lub okolicy. 
19 lat uczeń IV klasy technikum. Marcin Radecki, Lubin, teL 
076/847-26-64 po godz. 15
POSZUKUJĘ PRACY za granicą sezonowej 18-latek. Wro
daw, tel. 071/31145-57,0607/7043-21 
POSZUKUJĘ PRACY W BRANŻY BUDOWLANEJ remon
ty mieszkań, wykonywanie instalacji, w kraju lub za granicą. 
Wrodaw, teł. 071/788-67-55,0502/45-12-96 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH budownidwo-remon- 
ty, fachowiec, płytki, regipsy, tynki, malowanie, szpachlowa
nie, panele, inne remonty budowlane, 40 lat od zaraz. Ja
wor. teL 076/870-54-71
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH malowanie, tapeto
wanie, szpachlowanie, regipsy, glazura, hydraulika elektry
ka bez nałogów, 47 lat Legnica teL 076/850-64-37 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH bez nałogów, prawo 
jazdy kat B, uprawnienia na wózki widłowe, praktyka bu
dowlana, w systemie kanadyjskim. Nowe Czaple, tel. 
068/375-3979
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH w branży remonto
wo-budowlanej, fachowiec; płytki, płyty G-K, panele, szpa
chlowanie i inne prace, praktyka (również w Niemczech). 
Wrocław, teL 071/330-01-69
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH legalna młoda ko
bieta, paszport niemiecki, podstawy j. niemieckiego. Wro
daw, teL 071/344-52-27
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH legalnej, mężczyzna 
lat 26, podstawy języka niemieckiego, posiadam obywatel
stwo niemieckie, tylko poważne oferty pracy. Wrodaw, tel. 
071/344-52-27
POSZUKUJĘ PRACY W SKLEPIE KOMPUTEROWYM, w 
serwisie, uczciwy, bez nałogów, dyspozycyjny, komunikatyw
ny, znajomość branży. Mirków k. Wrocławia, tel. 
071/315-10-55 prosić Piotra 0503/73-1847 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ wykształcenie średnie, 
praktyka w gastronomi, referencje, doświadczenie budow
lane, aranżacje kuchni z montażem, projekty i inne. Dobro
szyce k. Wrocławia, teL 071/314-18-94 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ adaptacja wnętrz, re
gipsy, podwieszane sufity, inst elektr., sanitarne, prace bru
karskie, mechanik samochodowy, spawacz, prawo jazdy kaŁ 
ABCE, znajomość j. niemieckiego, referencje lub inne pro
pozycje. Kłodzko. teL 074/812-11-16 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ kobieta 36-łetnia w ga
stronomi, hotelu, w ogrodnictwie, możfiwa opieka nad dzieć
mi, prawo jazdy, znajomość j. niemieckiego. Kłodzko, tel 
074/812-11-16
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ 2 osoby (chłopak i 
dziewczyna), solidni zaradni, bez nałogów, w rolnictwie, 
ogrodnictwie, hotelarstwie, gastronomii, chętnie Niemcy, 
Holandia Wiochy, prowizja po miesiącu pracy. Lądek Zdrój. 
teL 074/814-78-56 w godz. 8-14 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄdwóch mężczyzn w wie
ku 22 i 23 lata w zawodzie budowlanym, płyty G-K, tynki 
gipsowe, kafle, murowanie. Legnica tel 076/721-77-37 w 
godz. 9-14
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ (Niemcy, Wiochy), 
ogrodnictwo, rolnictwo, może być też sprzątanie lub opieka, 
dJa 2 osób, dam prowizję po miesiącu pracy, jestem uczciwa 
i dobra. Renata Trzebnica teL 071/312-87-10 w godz. 18-20, 
071/312-87-23 w godz. 20-23
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz sanochodo- 
wy, praktyka w Polsce i Niemczech. Wrodaw, tel 783-67-57 
wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w Niemczech, Holan
dii, jako kucharz, w budownictwie, 25 lat prawo jazdy kat 
B, średnia znajomość jęz. angielskiego, uczciwy, sofidny, tylko 
poważne oferty. Wrodaw. tet 071/325-95-69,0502/87-34-87 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim 
wieku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bez
płatne wynajęcie mieszkania (najchętniej studentce). Wro
daw. te l 071/325-94-24 po godz. 20 
PRACA dla osób z  Wrocławia przy wyrobie naszyjników, 
cena-10 zł/szt, ramek do zdjęć, zarobek ok. 2.000 zl/mies. 
lub wyjazdy do legalnej pracy sezonowej oraz wypełnianie 
ankiet i inne., teL 0503/04-18-08 
PRACA zarobki od Z 000 zł do 4.000 zł miesięcznie, masz 
telefon, samochód, zadzwoń. Bolesławiec, tel 0600/67-24-16 
PRACA dla wychowawcy, za zorganizowanie maksymalnie
20-osobowej grupy i wychowawstwo w czasie 14-dniowego 
turnusu - 600 d/netto + wszytskie świadczenia w Kołobrze
gu. Kołobrzeg, tel 0601/58-23-22 
PRACA WNIEMCZECH w firmie budowlanej, na terenie Nie
miec, wymagane obywatelstwo niemieckie. Kraków, te l 
012/413-85-35,0606/35-36-91 
PRACA 1.000 zł tygodniowo, może być umowa adresowa
nie kopert, rozprowadzanie przez pocztę książek i innych 
artykułów, informacja po przesłaniu koperty ze znaczkiem 
za 1 zL Beata Wawrzyniak, 59-220 Legnica, uL Wojska Pol
skiego 11/3
PRACA dla bezrobotnych, dodatkowa dla pracujących, ła
twa i niezwykle dochodowa minimwn średnie wykształce
nie, tylko dla poważnych osób. Legnica teL 0607/08-35-86 
PRACA dla ambitnych, lubiących nowe wyzwania amery
kańska firma zajmująca się ochroną zdrowia i urody, nie
ograniczone zarobki Polkowice. teL 076/847-97-64 
PRACA najlepsi w naszej firmie zarabiają do 50.000 zt Wał
brzych. teL 0608/11-25-39
PRACA firma handlowa w branży bramy i okna poszukuje 
dynamicznych młodych chłopców i atrakcyjne dziewczęta 
do pracy w charakterze ankieterów i hostess, dobre zarobki, 
nie wymagamy doświadczenia Wrodaw, teL 071/332-35-03, 
0602/77-7943
PRACA regeneracja kaset barwiących, napełnianie cartrid- 
ge do drukarek atramentowych, maszyna gratis, zapewnio
ny odbiór, zarobek min. 2.100 zł, adres ♦ znaczek za 1 zt 
Stanisław Świątek, 53411 Wrocław, uL Krucza 10/3 
PRACA współpraca dealerska rozsyłanie materiałów mfor- 
macyjno-reklamowych firmy, zarobki (to 5.000 zł, adres + 
znaczek za 1 z l Stanisław świątek, 53411 Wrocław, uL Kro
cza 10/3
PRACA we Włoszech, natychmiast w zawodach: malarz 
budowlany, murarz tynkarz, zbrojarz oraz ślusarz, spawacz 
- 10 DEM/h, wszystkie świadczenia. Wrocław, tel. 
0039/38-96-76-57-59
PRACA dla ciebie i twojej rodziny, nie akwizycja czas pracy 
nieokreślony, wymagane ukończenie 18 la l Wrodaw, tel 
0503/94-26-07
PRACA dla osoby, która lubi pracować przy samochodach 
osobowych. Wrodaw, tel. 0501/40-31-35 
PRACA na własmy rachunek, w branży motoryzacyjnej, mały 
koszt uruchomienia zakładu. Wrocław, teL 0605/69-23-81 
PRACA dla umiejącego spawać plastiki (atrapy, zderzaki ip.), 
najchętniej z własną działalnością, na kursie lub emeryta 
Wrocław, teL 0501/78-29-50
PRACA serwis ze specjalizacja aut dostawczych Fiat lveco 
przyjmie na praktyczną naukę zawodu, uczniów szkół zawo
dowych i techników. Ilość miejsc ograniczona Wrodaw, tel. 
071/785-9642
PRACA dla stolarza, z własną działalnością gospodarczą. 
Wrocław, tel. 0502/68-0240
PRACA przy dystrybucji gazetek reklamowych na terenie 
Opola Brzegu, Oleśnicy, Jelcza-Laskowic, Wrocławia. Wro
cław, teł. 071/351-54-63 wieczorem, 325-33-03 
PRACA w sektorze ubezpieczeniowym, na terenie Dolnego 
Śląska, na stanowiska agentów, kierowników zespołów. Wro
daw. teL 0501/40-33-62
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie, klejenie, składanie, 
regeneracja, dostawa odbiór, zarobki 500-3000 zł/mies.. rów

nież praca w Niemczech, stała lub sezonowa dla osób w 
wieku 18-50 lat, informacja bezpłatna koperta ♦ 2 znaczki 
po 1 zt Dariusz Kończyk, 59-700 Bolesławiec. uL Z. Augu
sta 5h/2, tel 0605/6&-7348
PRACA CHAŁUPNICZA dla chętnych z całego kraju, za
opatrzenie i zbyt gwarantowane umową, zgłoszenia: koper
ta ♦ znaczek. Piotr Kraszewski, 58-500 Jelenia Góra, uL P. 
Skargi 12
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, na umowę, zbyt gwa
rantowany, inf. gratis - wyślij kopertę i 2 znaczki po 1 zl. 
Iwona Kosterska 59-220 Legnica, uL Młynarska 3/17, tel. 
076/721-94-57
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, 0.7 zł/szt, za
robki 1000 z ł-2000 zł miesięcznie, umowa i zbyt gwaranto
wany, informacje po przesłaniu 2 znaczków (luzem), kontakt 
tyko listownie. Tomasz Kozłowski 59-220 Legnica u l Dział
kowa 43/6
PRACA CHAŁUPNICZA proste i ciekawe zajęcie w domu, 
bezpłatna informacja po przesłaniu koperty i 3 znaczków za 
1 zł (luzem). Anna Tomaszewska 56-300 M icz, ul Kroto
szyńska 45A/1
PRACA CHAŁUPNICZA zgrzewanie worków foliowych, kle
jenie toreb papierowych, dochodowe zajęcie, umowa i zbyt 
gwarantowane, informacja bezpłatna. Nowa Ruda, tel. 
074/873-01-56
PRACA CHAŁUPNICZA montowanie, szycie, lutowanie, 
składanie, wycinanie, regeneracja kaset dystrybucja herbat 
i bioenergetyzerów magnetycznych'oraz wiele innych ofert, 
informacja po przesłaniu 2 znaczków po 1 zt Ryszard Jar- 
mużek, 63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/3, tel. 
065/545-17-52,0607/40-13-56 
PRACA CHAŁUPNICZA atrakcyjne oferty dla każdego, zbie
ranie zamówień na art lecznicze, monety, bioenergetyzety. 
wysokie zarobki, premie, nagrody, bez kaucji przy umowie, 
stała współpraca inf. gratis - koperta zwrotna ♦ 3 znaczki 
za 1 zL Sylwester Matysiak, 59-975 Sulików: gm. Sułków, 
uL Zgorzelecka 13
PRACA CHAŁUPNICZA 4000 zł/miesiąc, bez kaucji i po
brań, informacja - koperta ♦ znaczek za 1 zt M. Makarczuk. 
58-316 Watirzych, ul. Blankowa 48/19 
PRACA CHAŁUPNICZA rozsyłanie materiałów informacyj- 
no-rekłamowych, umowa, zapewnione wysokie zarobki Wro
daw, teł. 071/783-04-73 po godz. 14,0501/27-95-83 
PRACA CHAŁUPNICZA. Wrociaw. tel 071/7834)4-73 po 
godz. 14,0501/27-95-83
PRACA CHAŁUPNICZA dla niepełnosprawnych, adres ♦ 
znaczek za 1 zŁ Stanisław Świątek, 53411 Wrodaw; ut Kru
cza 10/3
PRACA CHAŁUPNICZA oferty do wyboru, praca na zlece
nie. Wrodaw, tet 071/788-84-39 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert umowa cywjP 
no-prawna 4 oferty współpracy, informacje po przesłaniu 
koperty zwrotnej. Marcin Stworzeński, 50432 Wrociaw, uL 
Zgodna 15/30, tel 071/341-5547 po godz. 17 
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset adresowanie 
kopert Wrodaw. teL 0503/90-55-14 
PRACA CHAŁUPNICZA na umowę z renomowaną firmą, 
regeneracja kaset do drukarek, urządzenie dostarczamy bez 
pobrania i kawy, dostawa i odbiór towarów gwarantowane, 
liczba ofert ograniczona dochód minimum Z 500 zlftniesiąc. 
Wschowa tet 065/54046-36,0605/41-77-50 
PRACA DLA DZIEWCZĄT w Night Clubie., tel. 
0605/61-23-34
PRACA w Niemczech dla kucharzy, ze znajomośda j. nie
mieckiego. Mannheim, teŁ 0049/632-298-98-24 
PRACA DLA MĘŻCZYZNY w punkcie bukmacherskim, eme
ryta lub z własną działalnością albo na kursie. Wrodaw, teL 
0501/78-29-50
O  PRACA DLA PAŃ w wieku 18-30 lat (atrakcyjne), 

w Holandii, bardzo atrakcyjne zarobki Holandia 
teł. 0031/627-13-09-16 02026611

PRACA DODATKOWA lub stała dla każdego, gwarantowa-

n m iu  M eta li b a u  - Pow er 
poszukuje pwcownflroif w umodpcfc
■ ślusarz ■ elektryk
■ spawacz istota* .
.. (to pracy no tumfe NtaBitoc s 
wymagany paszport lub RO. °  

- znajomość języka niemieckiego 
tcŁO TytreMpofciftowfTrtios 
l i  PBBW lWtfCNbffB

na umową, wysokie zarobki informacja + koperta i znaczek 
za 1 z l  P. Żłobecki, 57-300 Kłodzko, uL Korczaka 49/3 
PRACA DODATKOWA poświęcasz 2 południa w tygodniu 
oraz sobotę łub niedzielę, nie akwizycja samochód mile wi
dziany. Wrodaw, teL 071/343-22-70 po godz. 21 
PRACA DODATKOWA biurowa adresowanie kopert, roz
syłanie informatorów, uczciwa umowa z firmą, zbyt gwaran
towany, stała współpraca zarobki 2.000z ł-4.000d, infor
macja bezpłatna koperta i znaczek za 1 zł. Jolanta Heintze, 
53-677 Wrociaw, uL Nabydńska 15/1, tel 071/359-77-06 po 
godz. 18
PRACA NA ZACHODZIE zawody ogólnobudowlane oraz ślu
sarz, spawacz - 10 DEM/godz. + świadczenia lub 16 
DEM/godz., bez świadczeń.., tel 0501/5345-01 
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 076/850-72-84,0603/57-0442 
PRACA NA ZACHODZIE wiek od 1845 łat wysokie zarob
k i w przemyśle naftowym. Legnica tel 076/85641-26 
PRACA NIEZALEŻNA bezpłatny system szkoleń w kraju i 
za granicą, dla aktywnych najatrakcyjniejszy system wyna
grodzeń i bezpiecznych inwestycji. Wrocław, tel. 
071/78444-57
PRACA PRZY KREDYTACH gotówkowych, Wrodaw i oko
lice. Wrocław. teL 0609/47-72-86,0602/11-17-77 
PRACA W ANGUI legalna od zaraz, wszystkie świadcze
nia z zakwaterowaniem i wyżywieniem, pomoc w przekro
czeniu granicy, nie wymagany język, dla kobiet i mężczyzn, 
wszystkie branże, kontrakty na czas nieokreślony, opieka i 
odbiór na terenie Anglii. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-66-87,0608/82-13-93 
PRACA W FINLANDII dia studentów i uczniów szkół śred
nich, w czasie wakacji, sprzedaż obrazków, atrakcyjne za
robki, opłacony bilet w jedną stronę. Wrocław, tel. 
0607/05-05-96
PRACA W GRECJI dla kobiet i mężczyzn, chętnie paty. Wro
cław. teL 071/341-77-79
PRACA W GRECJI dla kobiet b. dobre warunki i zarobki + 
zakwaterowanie. Ziębice, teL 0602/59-01-88 
PRACA W HANDLU dla technka budowlanego z Wrocła
wia prawo jazdy kat C, wiek do 30 lat z praktyką w zawo
dzie. Wrodaw. tel 071/373-90-79 
PRACA W HOLANDII tylko dla osób z podwójnym obywa
telstwem, lekka przy taśmach. 13.5 NLD/godz., zwrot kosz
tów podróży. Wałbrzych, tel. 074/666-77-77 
PRACA W HOLANDII wymagany podwójny paszport, za-
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pewnione zakwaterowanie, dojazd, ubezpieczenie, różne 
oferty. Wrocław, tei. 071/362-24-72 
PRACA W IRLANDII dla operatora koparki „Mecalac*, le
galna, wymagana znajomości j. angielskiego i referencje. 
Wrocław, tel. 0602/24-04-49
PRACA W IRLANDII legalna, dla 5 studentek, na stacji ben
zynowej, wysokie zarobki, wymagana znajomość j. angiel
skiego. Wrocław, tel. 0602/24-04-49 
PRACA W NIEMCZECH murarze, zbrojarze, zakwaterowa
nie. Brzeg, tel. 077/411-85-23,0049/17-41-76-72-77 
PRACA W NIEMCZECH dla atrakcyjnych dziewczyn i chłop
ców, w klubie nocnym. Niemcy, tel. 0049/17-93-11-37-53 
PRACA W NIEMCZECH au-pair. Wrocław, tel! 071/353-36-96 
PRACA W NIEMCZECH i Holandii, od zaraz. Wrocław, tel. 
0608/80-14-55 w godz. 18-22
PRACA W NORWEGII dla mężczyzn, w trudnych warun
kach -410 DEM/dziennie. Żary, tel. 0604/85-06-36 
PRACA W PORTUGALII od zaraz.., tel. 0503/33-83-97 w 
godz. 19-22
PRACA W REKLAMIE 3.000 • 4.000 zł/mies. Wrocław, tel.
0609/47*72-86,0602/11-17-77
PRACA W SZWECJI wyjazd ̂ turystyczno - zarobkowy, 50
USD dziennie, wyjazd 31.07. Wrocław, tei 071/353-76-25,
0502/16-10-44
PRACA W UBEZPIECZENIACH pomogę rozpocząć. Wro
cław, tel. 364-52-03.0607/71-15-03 
PRACA W USA zaproszenia w 2 tygodnie, zarobki od 1.500 
do 6.000 USD miesięcznie, pomoc w uzyskaniu ,SS* i pra
wa jazdy. Ostrów Wielkopolski, tel. 0604/43-37-61 
PRACA WE WŁOSZECH opieka, sprzątanie oraz w rolnic
twie (na polu)., tel. 0608/38-92-48 
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad Starszymi osobami. 
Legnica, tel. 0608/24-91-29.
PRACA WE WŁOSZECH. Opole, tel. 0604/68-08-44 
PRACA WE WŁOSZECH od zaraz, zawody ogólnobudow
lane, malarz, zbrojarz, tynkarz oraz ślusarz, spawacz • 10 
DEM/godz. + świadczenia lub 16 DEM/godz., bez świadczeń. 
Włochy, tel. 0039/38-96-76-57-59 
PRACA WE WŁOSZECH dla mężczyzn i kobiet od zaraz. 
Ziębice, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/19-21-31 
PRACA WE WŁOSZECH, zatrudnię 40 osób do pracy przy 
zbiorach. Rzym, tel. 0039/33-93-54-21-20 
O  PRACA ZA GRANICĄ od zaraz, we wszystkich za

wodach budowlanych., tel. 0608/89-37-46 
82001261

O  PRACA ZA GRANICĄ ogrodnictwo, rolnictwo, bu
downictwo, platformy wiertnicze, legalna. Lubin, 
tel. 0607/04-26-34 84016971

PRACA ZA GRANICĄ lista 78 firm polskich zajmujących się 
załatwianiem legalnej pracy u pracodawców zagranicznych, 
bez wymaganego P.O., różne kraje Europy, różne zawody, 
koperta ♦ znaczek za 1.20 zl ♦ przekaz 10 zł. Brzeg, tel: 
077/416-95-24,0503/95-13-88,0608/88-93-85 
PRACA ZA GRANICĄ różne kraje Europy, różne zawody, 
koperta ♦ znaczek 1,20 zł +10 zł. Brzeg, tel. 077/416-95-24, 
0501/95-13-88,0608/88-93-85 
PRACA ZA GRANICĄ legalna, Niemcy, Włochy, oraz auto
reklama i emigracja USA, Kanada. Jacek Wójcicki, 58-309 
Wałbrzych, ul. Skrytka pocztowa 297, tel. 0503/31-43-59 
PRACA ZA GRANICĄ legalna, dla kobiet i mężczyzn. Wro
cław, tel. 0607/19-76-68
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PRAWA JAZDY po
prowadzę lekcje dodatkowe, posiadam doświadczenie. Wro
cław, tel, 071/350-47-24 w godz. 9-17,0501/18-75-34 
O  WAKACYJNA SZKOŁA BIBLIJNA w języku angiel

skim, 2 tygodnie w lipcu, konwersacje „jeden na 
jeden” w oparciu o Ewangelię Mateusza, lektorzy 
z USA, bezpłatnie. Kościół Chrystusowy we Wro
cławiu, tel. 071/341-36-02 02025441

ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrocław, tel. 071/357-28-06 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM referencje. Wrocław, tel. 
071/362-39-52
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, 
tel. 071/311-24-48
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub dziećmi, opiekunka 
50-letnia z referencjami/Wrocław Krzyki. Wrocław, tel. 
071/339-85-54
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, 
teł. 071/781-02-02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM posprzątam i ugotuję. Wro
cław, teł. 071/351-50-45
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, 
tel. 071/781-02-02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, stu
dentka 2-go roku polonistyki. Wrocław, tel. 0602/45-49-73 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIEĆMI młoda, zaradna, dyspozycyj
na, referencje, mam 21 lat, • 600 zł. Wrocław - Krzyki, tel. 
0504/97-75-47
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ pomogę opłacać 
czynsz, spłącę zadłużenie w zamian za mieszkanie. Opole, 
tel 077/466-76-23
O  ZAPISY DO PRYWATNEGO GIMNAZJUM „JASTA” 

dla dzieci uzdoln ionych. Wrocław, tel. 
071/341-88-96, 071/322-20-63 

O  ZAPISY DO PRYWATNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZA
WODOWYCH JBIS" kierunki: mechaniczny, samo
chodowy, budowlany. Wrocław, tel. 071/355-39-01, 
071/362-81-48 

ZATRUDNIĘ w przedsiębiorstwie budowlanym, na stałe i se
zon, pełna dyspozycyjność, zarobki 1.200-1.600 zł. Lubin, 
tel. 076/847-84-89
ZATRUDNIĘ w firmie, wysokie zarobki. Lubin, tel. 
0603/11-18-01
ZATRUDNIĘ młodądziewczynę do prac porząl gosp. z moż
liwością zakwaterowania. Twardogóra, teł. 071/315-00-77 
ZATRUDNIĘ kucharki, rencistki, emerytki i kierowców do pra
cy w barze gastronomicznym. Wrocław, tel. 0607/57-51-37 
ZATRUDNIĘ obywatela pochodzenia chińskiego lub człowie
ka dobrze znającego się na kuchni chińskiej. Wrocław, tel. 
0607/19-96-31
ZATRUDNIĘ montażystę rusztowań systemowych i ramo- 
wo-szeregowych. Wrocław, tel. 071/362-81-32, 
0501/10-14-80
ZATRUDNIĘ możliwość stałego etatu, oferta ograniczona. 
Wrocław, tel. 071/336-25-34,0607/60-84-48 
ZATRUDNIĘ 2-, 3-osobowe brygady murarzy, wykończeniow- 
ców, glazura, docieplenia, regipsy, itd. oraz do wykonania 
tynków gipsowych z agregatów i posadzek przemysłowych. 
Wrocław, tel. 0501/78-29-50
ZATRUDNIĘ pomoc cukiernika, ze stażem, praca w nocy. 
Wrocław, tel. 0605/03-91-43 po godz. 18 
ZATRUDNIĘ mechanika-elektryka, naprawa samochodów 
dostawczych i ciężarowych. Wrocław, tel. 0601/18-66-45 
ZATRUDNIĘ 2 OSOBY przy zbiorze truskawek. Wrocław, 
tel. 071/346-40-47 po godz. 2a 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW przy sprzedaży miejsc kolo
nijnych. Wrocław, tel. 0601/80-24-31 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW OFE. Wrocław, tel. 
071/351-18-78
ZATRUDNIĘ BEZROBOTNYCH z samochodem. Wrocław, 
tel. 071/373-00-43 w godz. 9-17 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA samochodowego. Szprotawa, tel. 
068/376-30-62
ZATRUDNIĘ BLACHARZA • lakiernika samochodowego (1 
osobę), od zaraz oraz elektro-mechanika samochodowego,

obowiązkowa znajomość komputera. Wrocław, tel. 
071/325-19-18
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 071/373-03-96
ZATRUDNIĘ CIEŚLI i stolarzy, z praktyką, ze znajomością 
budowy domów drewnianych, w perspektywie możliwość pra
cy za granicą. Namysłów, tel. 077/410-09-47 
ZATRUDNIĘ DO OPIEKI nad starszą osobą na terenie Nie
miec. Niemcy, tel. 0049/17-51-48-97-97 
ZATRUDNIĘ DO WSPÓŁPRACY byłych agentów ubezpie
czeniowych do sprzedaży produktów II i III filaru. Wrocław, 
tel. 071/336-25-34
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKA. Wrocław, teł. 071/311-62-15, 
071/311-62-81
ZATRUDNIĘ FOTOMODELKĘ, FOTOMODELAdo reklamy 
odzieży. Wrocław, tel. 0609/51-30-52 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ Strachocin. Wrocław, tel. 
071/361-42-32,0601/72-84-85 
ZATRUDNIĘ HANDLOWCÓW energicznych, w ubezpiecze
niach. Wrocław, tel. 071/351-20-08 
ZATRUDNIĘ INSTRUKTORA JAZDY KONNEJ. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-60-08
ZATRUDNIĘ INSTRUKTORA NAUKI JAZDY KONNEJ za
pewniam zakwaterowanie. Sulistrowiczki, tel. 071/316-32-01 
ZATRUDNIĘ KELNERKĘ w wieku 20-27 lat, chętnie przy
uczę. Kobierzyce, tel. 071/373-85-84 
ZATRUDNIĘ KELNERKĘ do pracy w pubie w Niemczech, 
zarobki od 5.000 DEM/mies. Niemcy, tel. 
0049/17-45-89-65-06
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z samochodem typu bus lub oso
bowym, praca przed południem. Legnica, tel. 0503/65-43-21 
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW do działu handlowego, mile wi
dziany samochód. Zielona Góra, tel. 068/324-49-96 w 
godz 9*17
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA grupy sprzedaży bezpośredniej, 
do organizowania, szkolenia, nadzorowania grupy sprzedaw
ców, zarobki 4.000 zł/mies., Kalisz, Leszno. Wrocław, tel. 
0604/81-47-82
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczenio
wych, ubezpieczenie II i III filar. Wrocław, tel. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ MECHANIKA samochodowego. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
O  ZATRUDNIĘ MURARZY posadzkarzy, kafelkarzy, 

wymagania: doświadczenie, własna działalność 
gosp., zarobki minimalnie 3.000 zł/miesiąc. Wro
cław, tei. 0504/98-14-65 02026671

ZATRUDNIĘ MURARZY oraz tynkarzy, do pracy w Niem
czech. Niemcy, tel. 0049/821-99-22-77 
ZATRUDNIĘ OSOBY w doradztwie finansowym, z okolic Lu
bina, .Legnicy, Głogowa, renomowana firma zachodnia. Le
gnica. tel. 0607/28-79-70
ZATRUDNIĘ OSOBY bezrobotne i chętne do podjęcia współ
pracy, wymagana dyspozycyjność i własny samochód. Lu
bin, tel. 0601/72-12-37 w godz. 12-15 
ZATRUDNIĘ OSOBY do montażu markiz przeciwsłonecz
nych. Wrocław, tel. 071/329-73-57 
ZATRUDNIĘ PANIĄna stanowisko agenta do spraw marke
tingu. Lubin, tel. 0609/58-56-61 
ZATRUDNIĘ PANIE do pracy w Niemczech, wiek 18-30 lat 
wysokie zarobki. Jelenia Góra, tel. 0608/16-29-84, 
0049/175-833-20-54
O  ZATRUDNIĘ PŁYTKARZA (rencistę lub z orzecze

niem o stopniu niepełnosprawności), na pełny 
etat. Wrocław, tel. 071/372-00-63 01032061

ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ sprzątanie, gotowanie, pra
nie, zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu, wiek od 18 do 
25 lat, uczciwa, bez nałogów. Kamienna Góra, tel. 
0607/36-85-33
ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ przez 4 dni w tygodniu. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-27-76 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW do wykonania posadzek i 
miksokreta, około 180 m2. do 7 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/362-27-09
ZATRUDNIĘ RODZINĘ do opieki nad emerytami z Polonii 
zagranicznej, w swoim domu, na stałe. Wałbrzych, tel. 
0503/31-43-59
ZATRUDNIĘ SPAWACZA elekrtyczno-gazowego. Wrocław, 
tel. 071/311-62-15,071/311-62-81 
ZATRUDNIĘ STUDENTKĘ studiów zaocznych, do baru w 
Lubinie, na umowę-zlecenie. Lubin, tel. 076/854-50-27, 
0604/99-64-22
ZATRUDNIMY ANKIETERÓW z terenu Lubina. Wrocław, tel. 
0607/52-45-27
O  ZATRUDNIMY ATRAKCYJNE DZIEWCZĘTA jako 

ankieterki i hostessy oraz młodych, dynamicz
nych w charakterze handlowców-ankieterów. 
Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne, hostessy 
- 5 zł/godz. Wrocław, tel. 071/332-35-03, 
0602/77-79-43 01030371

ZATRUDNIMY BEZROBOTNYCH w firmie handlowej, wy
magane wykszt średnie i niekaralność, wiek do 55 lat Lu
bin, teł. 076/844-28-32
ZATRUDNIMY MONTERÓW aluminiowo-szklanych fasad 
budynków, w niemieckiej firmie, z pozwoleniem na pracę. 
Złotoryja, ul. Staszica 4b/9, tel. 0049/23-31-34-12-05 
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej, ok. 
1500 m o szerokości 5,5 m i grubości 6-8 cm, mile widziana 
metoda gospodarcza. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
ZLECĘ WYKONANIE DOCIEPLEŃ tynków gipsowych, po
sadzek w budynku mieszkalnym oraz hali przemysłowej. Wro
cław, tel. 0501/78-29-50
ZLECĘ WYKONANIE PARKIETU na większych powierzch
niach, materiał wykonawcy. Wrocław, tel. 071/373-85-13 
ZLECĘ WYKONANIE PODMURÓWKI ok. 45 mb. Wrocław, 
tel. 0502/83-67-31
ZLECĘ WYKONANIE SZAMBA. Wrocław, tel. 
0607/81-49-78
ZLECĘ WYKONANIE WIĘŹBY DACHOWEJ + dachówka w 
rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 071/346-61-14

ZNACZKI,
M ONETY

BANKNOTY 200 złotych z 1989 r. - 45 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/739-95-11 po godz. 18
KARTY TELEFONICZNE kolekcja polskich i 20 zagranicz
nych, całość ok. 1500 szt, w tym 10 kart z wizerunkiem Jana 
Pawła II, seria Nagano, znaki zodiaku, witraże, karta walen- 
tynkowa, finały WOŚP, - 2.000 zł. Żary, tel. 068/374-61-64 
KARTY TELEFONICZNE zużyte, duża ilość -1 zł/szt Góra, 
tel. 065/543-42-70
KARTY TELEFONICZNE zużyte, 500 sztuk - 1 zł/szt lub 
zamienię na dobre karty. Nowa Wieś, gm. Mietków, tel. 
0600/63-30-62
KUPIĘ KARTY TELEFONICZNE oraz monety. Wrocław, tel. 
0604/12-13-29
MONETA 3 pf, z 1851 r, - 400 zł. Twardogóra, tel. 
0607/12-65-25
MONETY z wizer. Papieża z 87 r. (nominał 10.000 zł) • 100 
zł. z wizer. Papieża z 82 r. (2 szt.) i 83 r. (1 szt), nominał 
10.000 zł • 80 zł, 40-lecie PRL z 84 r. - 20 zł, inne, z władca

mi Polski (79r., 80r. 81r., 85r., 88r., 89r.) - 20 zł, inne. Lesz
no, tel. 0607/04-66-08
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE z wizer. Papieża, stare 
banknoty oraz znaczki pocztowe, polskie, nie stemplowane, 
• 300 zł. Henryków, gm. Ziębice, tel. 0605/57-39-02 
MONETY RZYMSKIE z IV w., różne - od 10 zł/szt. Oleśnica, 
tel. 0502/87-66-96
MONETY SREBRNE XXX lat PRL - 200 zł oraz 100.000 
złotych z .Solidarnością', 50.000 złotych z wizerunkiem J. 
Piłsudskiego. Legnica, tei. 0604/35-58-96 
MONETY SREBRNE 20 złotych z cyrkonią(Wieliczka) - 125 
zł, 20 złotych z bursztynem (na zamówienie), 10 złotych z 
Wyszyńskim • 50 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/739̂ 95-11 po 
godz. 18
MONETY ZŁOTE 20 USD - 1.300 zł, 10 USD - 750 zł/szt.., 
tel. 076/870-93-76
MONETY ZŁOTE 5 rubli z 1898 r. -195 żł, 10 rubli z 1900 r. 
- 370 zł. Ostrów Wlkp., teL 062/739-95-11 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MONETY z lat 1959-1990, różne • na ponton 
2-osobowy z deską, w tej samej cenie. Wałbrzych, tel. 
074/846-33-74
ZNACZEK POCZTOWY z Adamem Małyszem, kasowany, 
bez nazwiska, - 380 zł. Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81 
ŻŃACZKI stare, z okresu wojny, ponad 100 szt, -100 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0604/61-23-09'. -

TELEFO N Y
AKCESO RIA

O  „SIM LOCK” • usuwanie z telefonów Nokia, Erics
son, Siemens, Motorola, Mitsubishi, Panasonic, 
Alcatel, Bosch, Philips. Kasowanie kodu zabez
pieczającego, wgrywanie języków, logo, net mo
nitora, melodii, gier do Nokii 3210, Ceny od 10 zł, 
moiłiwy dojazd. Karty startowe nowe: POP • 35 
zł, Simplus • 50 zł, TAK TAK • 85 zł. Przewody, boxy, 
flashery, oprogr. do usuwania SIM locków. Wysył
ka, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 Wrocław 
02025561

AKCESORIA DO TELEFONU ERICSSON A 1018S zestaw 
słuchawkowy, pudełko, instr. w jęz polskim, ładowarka, rów
nież do innych modeli, od 10 zł. Wrocław, tel. 0504/96-28-04 
CENTRALA TELEFONICZNA TIP TEL prod. niemieckiej, na 
8 telefonów, bezpłatne rozmowy między telefonami, instruk
cja, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/321-69-52,0601/78-51-51 
CENTRALKA TELEFONICZNA SIEMENS Euroset Lain 16, 
-1.000 zł. Wałbrzych, tel. 0608/48-33-64 
GENERATOR KODÓW SIMPLUS Tak Tak, POP, kody do 
usuwania SIM locka, zmiany koloru wyświetlacza (na nie
bieski i czerwony), możliwość wysyłki, - 200 zł. Zbąszyń, tel. 
0609/28-37-78
INSTRUKCJA DO TELEFONU MOTOROLA T 2288, • 10 zł. 
Wrocław, tel. 0503/37-20-41
KABEL TELEFONICZNY i x  0,12 -1,20 zł/mb. Wrocław, 
tel. 0502/12-55-57
KABEL DO WGRYWANIA LOGO dzwonków, net monitora, 
usuwania SIM locka z Nokii 3210 + płyta CD z oprogramo
waniem, możliwość wysyłki, - 50 zł. Krotoszyn, tel. 
0504/96-20-45 po godz. 15
KARTA POP STARTOWA 15 - 45 zł, Simplus 3 -'35 zł, Sim
plus 33 • 60, Simplus 53 - 80 zł, Tak-Tak • 110 zł. Jawor, 
Legnica, tel. 0603/84-85-36.0607/82-34-20 
KARTA POP karta SIM + karta POP 15 zł, generator nume
rów gratis - 55 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/94-96-07 
KARTA POP z zerowym stanem konta, ważna 329 dni, ła
twy numer, - 20 zł. Wrocław, tel. 0504/96-28-04 
KARTA POP STARTOWA 25 zł na koncie - 40 zł. Wrocław, 
tel. 322-20-18.0503/67-75-02 
KARTA POP, - 30 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
KARTA POP STARTOWA ważna do 02.2002 r., stan konta 0 
zł, z telefonem Ericsson T 18s, ładowarka domowa, samo-

SIM LOCK
USUWANIE BLOKAD 

Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 
i inne na miejscu. Ceny od 20 zł 

ul. Oławska 25 tel. 071/ 341-85-60

chodowa, 2 zestawy słuchawkowe, klips, etui, - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/781-41-54 wieczorem, 0605/53-78-75 
KARTA POP STARTOWA na koncie 15 zł + 10 zł na kupo
nie, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 
KARTA POP STARTOWA na koncie 15 zł,'nowa, zapako
wana, płyta CD, portfelik, • 35 zł. Wrocław, teł. 071/788-55-83, 
0501/94-29-26
KARTA POP STARTOWA oryginalna, zapakowana, na kon
cie 25 zł ♦ 40 zł na kuponie, - 38 zł. Wrocław, tel. 
071/343-62-42,0603/48-48-18 
KARTA POP startowe, nowe, limit 20 zł, numer do wyboru 
oraz kupony przedłużające w cenie 7 zł/szt - 35 zł. Wro
cław. tel. 071/360-16-42,0503/64-30-40 
KARTA SIMPLUS nowa. 3 zł na koncie, - 30 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-47-34
KARTA SIMPLUS STARTOWA na koncie 33 zł. - 50 zł. Wro
cław. tel. 071/783-77-45.0503/99-06-99 
KARTA SIMPLUS STARTOWA na koncie 33 zł, - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA SIMPLUS STARTOWA na koncie 3 zł, • 25 zł. Wro
cław, tel. 071/343-62-42.0603/48-48-18 
KARTA SIMPLUS na koncie 30 zł - 30 zł, karta TAK TAK, 
nowa, na koncie 50 zł, ważna 6 mies. - 95 zł. Wrocław, tel. 
0607/10-77-66
KARTA SIMPLUS nowa, nie używana, 3 zł na koncie, • 25 
zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
KARTA SIMPLUS STARTOWA - od 50 zł, Tak Tak - od 65 zł 
oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47

KARTA TAK TAK STARTOWA na koncie 50 zł, możliwa 
wysyłka, - 85 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU MOTOROLA M 
3688 lub 520, używany • do 20 zł. Wrocław, tel. 0607/55-18-41 
KUPIĘ KARTY STARTOWE POP, Tak Tak, Simplus. Wro
cław. tel. 0501/80-52-69
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU ERICSSON 1018. 
Wrocław, tel. 0503/91-65-81
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU NOKIA modele: 5110,
6110, 3210, 3310, 7110 lub 6210. Wrocław, tel.
0600/36-02-24,0605/64-23-88
KUPIĘ PANEL DO TELEFONU NOKIA 5110 różne kolory
oprócz czerwonego, w cenie do 5 zł/szt. Wrocław, tel.
071/342-04-64
KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY z możl. podłącze
nia kilku słuchawek, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
KUPIĘ TELEFON GSM nowy lub używany. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-31-29,0604/24-96-77 
KUPIĘ TELEFON GSM może być bez osprzętu. Wrocław, 
tel. 0504/78-85-00
KUPIĘ TELEFON GSM działający w sieci ERA GSM, do 
100 zł. Wrocław, tel. 071/782-98-70 
KUPIĘ TELEFON GSM nowe i używane, z promocji, każda 
ilość. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL nowy lub używany. Kłodz
ko, tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501. Wrocław, tel. 
0503/64-30-40
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL CLUB Easy, Max, View, 
DB, 302, 501, Nokia 3110, 5110, 5130, 6110, 6150, 3210, 
3310.6210,8810,8210,8850, Ericsson GA 628, GF 768, S 
868, A 1018s, T 10s, T 18, R 3210, A 2618s, Motorola D 520, 
M 3188, 3288, 3588, 3688, 3888, T 2288, V 2288, CD 930, 
V 3690 V 3688. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 '
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL DB. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL, Bosch, EricssonrNokia, 
Motorola, Philips, Mitsubishi, Sagem i inne po atrakcyjnych 
cenach. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
KUPIĘ TELEFON GSM BOSCH 909 nowe i używane. Wro
cław, tel. 071/361r68-43,0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON nowy lub używany. 
Kłodzko, tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00

KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON nowe. zapakowane, 
większe ilości. Oława, tel. 0503/89-92-39 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GM 628. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 380S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S Nokia 3210,3310, 
Siemens C35, inne. Gostyń, tel. 0605/14-14-00 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S może być bez 
ładowarki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S, T 18, T 20, T 
28, R 520, mogą być zniszczone, niekompletne, uszkodzo
ne. Oława, tel. 0606/40-71-37 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S do 380 zl. Lubin, 
tel. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, teL 
0503/64-30-40
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S może być bez 
ładowarki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S, T 28S lub Nokia
3210,3310, nowe lub używane. Oleśnica, tel. 0503/71-01-30
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S może być bez
ładowarki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S w cenie do 400
zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel.
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ERIĆSSON T 28S. Wrocław. teL 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM MITSUBISHI nowy lub używany. 
Kłodzko, tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00 
KUPIĘ TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA Mars, 
mogą być uszkodzone, zniszczone. Oława, tel. 
0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA nowe. zapakowane, 
większe ilości. Oława, tel. 0503/89-92-39 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA 3688, 3588, 3888, 
nowe lub używane, bez Simlocka, stan dobry. Wrocław, tel. 
0504/96-28-04

KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA CD 160. Wroęlaw. tei 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288, 3588. 
3688,3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3688, V 3690, Erics
son GA 628, GF 768, S868, A 1018s, T 10s, T 28s, T 20s, A

Zn u d ził Ci się t e l e f o n ? f * J
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telefonów komórkowych 
i aparatów stacjonarnych f

Wrocław, ul. Drobnera 12, tel. 321 66 37
2618s, R 320, Nokia 3110, 5110, 5130, 6110, 6150, 3210, 
3310,6210,8210,8850, Siemens C25, S25, C35i, M35, S35. 
Wrocław, tel. 0607/7 -̂78-93
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 - do 7Q zł, M 
3288,3588,3688,3888 - do 100 zł, T 2288, V 2288 - do 150 '  
zł, CD 930 - do 170 zł, Ericsson GA 628 - do 60 zł. GF 768 - 
do 100 zł, S 868 - do 100 zł, A 1018 - do 100 zł, T 10s - do 
200 zł, T 28s - do 500 zł, A 2618 - do 170 zł Nokia 3110 - do 
90 zł, 5110 - do 160 zł, 3210 - do 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 130 w sta
nie b. dobrym. Wrocław, tel. 0603/31-20-51 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 2288, T 2288 nowe 
i używane. Wrocław, tel. 071/361-68-43,0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA y  $0, V 3690, V 3688, 
mogą być uszkodzone, niekompletne, zniszczone. Oława, 
tel. 0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA nowy lub używany. Kłodz
ko, tej. 074/867-77-30,0605/32-69-00 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA nowe, zapakowane, więk
sze ilości. Oława, fel. 0503/89-92-39 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA3HO 5110,6110,3210,3310, 
5130,6150,6210, Ericsson GA 628, GF 768, S 868, A 1018s,
T 10s, T 28, A 2618, R 320, Motorola .̂ 520, M 3188, 3288, 
3588,3688,3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3690, V 3688, 
Siemens C25, S25, C35, M35, S35, A36, Panasonic G 520 
GD30, 50,90,92, 93, Sony CMD 5, Z5, J5, Mitsubishi Aria~ 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 5110, 6110, Siemens 
A36, C25, C35i. Ericsson T10s, A1018s, A2618s, Motorola 
M3888, V2288, Panasonic GD30, GD50, Mitsubishi Trium 
Aria, Alcatel Club Easy, Max, View oraz ładowarki domowe 
do Nokii, Siemensa, Ericssona, futerały, stan dobry. Choj
nów, tel. 0604/82-06-74
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - 260 zł, 3310 - 360 zł, 
5110 - do 120 zł, 6110 - do 260 zł, 6150 - do 360 zł. 6210 - 
do 700 zł, 8210 - 650 zł, 7110 - 550 zł. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 220 zł. Nokia 5110 
do 140 zł, Nokia 5130 do 80 zł. Nokia 3310 do 370 zl, Nokia 
6110 do 200 zł, Nokia 6210 do 750 zł oraz Nokia 7110 do 
550 zł, możliwy dojazd. Wrocław, tel. 0600/36 0̂2-24 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 6210, 7110, 
5110, Ericsoon T 28s, T 10$. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 7110, 6210. 
8210, Ericsson T 10s, T 28s, Panasonic GD30, GD50. Wro
cław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 7110, 6210. 
8210. Wrocław, tel. 071/781-27-24,0503/79-71-29 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 7110, 8210, 
8850, Ericsson Tl Os, T20s, T28s, Siemens C35i, M35i, Pa
nasonic GD 90,92, 93, Motorola V3688, V3690, V50, inne. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01

SKUP- SPRZEDAZ- ZAMIANA 
USUWANIE SIM LOCK o 

NOWE I UŻYWANE iUl

ŚWIEBODZICE, ul. Wałbrzyska 1, 
tel. (074) 854-51-14,0608 611 619

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 230 zł. 6110 • dc 
250 zł, 3310 - dó 420 zł, 6210 - do 900 zł, Siemens C25 • do 
150 zł, S25 • do 270 zł, C35i • do 300 zł, M35 - do 350 zł. 
S35 - do 550 zł, Panasonic G 520 • do 80 zł, GD30 • do 160 
zł. GD50 - do 190 zł. Bosch 909 - do 220 zł 509 - do 60 zł. 
Alcatel Club, Easy, Max, View • do 50 zł. Wrocław, tel 
0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 może być bez łado
warki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,5110,5130 nowe 
i używane. Wrocław, tel. 071/361-68-43,0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,6210. Legnica 
tel. 0604/65-37-51
O  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, 3210 

do 250 zł, 5110 do 200 zł, 6150 do 350 zł, 6210 do 
750 zł; Siemens C35 do 300 zł, C25 do 150 zł, C30 
do 200 zl, A36 do 200 zł; Panasonic GD 30 do 150 
zi, GD 50 do 200 zl; Motorola V2288 do 180 zł. 
T2288 do 150 zł; Ericsson T10 do 150 zł, A2618s 
do 150 zł, R320 do 250 zł. T20 do 380 zł, T28 do

SKUP • SPRZEDAZ ■ ZAMIANA
TELEFONÓW GSM NOWYCH I UŻYWANYCH

-  usuw anie b lokad  
S IM  lock - od 20 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 Ałtacel DB 
klapka Nokia 7110 
panel z wibracją Nolda 6210 
panel z klawiaturą Nokia 8850
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

detal hurt od hurt ód
(zł) 10 szL(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

- karty aktywacyjne -o d  30 zl 
■akcesoria
■ podstawki pod telefon - 3,90 zl brutto/ szt. 
S E R W IS  I  NAPRAW A  I 

TELEFO N Ó W
Wrocław, ul. Bogusławskiego 46 

(obok sklepu ALPINUS))

tel./fax 071/332-62-93
tel. 0-501 932-783, 0-606 533 392

Wszystkie artykuły zawarte 
w  ofercie są oryginalne. 

Przy większych zamówieniach 
, możliwa Jest negocjacja cen.

8.06.2001

TELEFONY KOMÓRKOWE
SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA
KARTY STARTOWE. AKCESORIA.
USUWANIE BLOKAD SIM LO CK
Lu b in , ul. Traugutta, tel. 0-603 167 974

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKĄ 88 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa)



SKUP, SPRZEDAZ, Z A M IA N A ' 
NAPRAWA ,

T E L E F O N O W
G SM  OP006393

NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY 
NOKIA 3210 ■ 320 zl 
NOKIA 3310 ■ 430 zl 

ERICSSON R320 - 320 zl 
ERICSSON T28s - 490 zl 

usuwanie SIM locka, kodu aparatu i inne

możliwy dojazd
Jel. 0-603 049 400, 0-503 939 490^

Stała promocja na telefony z aktywacją 
Telefony nowe i używane 
SKUP ■ SPRZEDAŻ ■ ZAMIANA 

Akcesoria w szerokim wyborze . RADkomTOM
Autoryzowany Dealer

Nok i a  t§1®  
z  ak tyw a© j ą

A l c ą t ę l  301
i s s t a w '  p q f

Simena O t i  
Ze§taw PQP

OPOH833

RADkomTOM, tel. (071) 3725372, 50-004 WROCŁAW, ul. Kołłątaj a 29/30

! ! ! S K U P ! ! !  
TELEFONÓW 

NOWYCH I UŻYWANYCH e 
tel. 071/322-07-01

440 zł; Alcatel db do 100 zł i inne, tei. 0501/28-09-13 
'  Wrocław 02025951
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, - 320 zł. Jawor. tel. 
0608/40-30-96
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, Nokia 3210,
do 300 zł. Lubin. tel. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 może być bez łado
warki. Wrocław, tei. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA3310,3210,6110 5110 Erics
son T10/T20/T28/768/1018/868/Panasonic 30/50/90, Sie
mens M35i, C35i, S25, z ładowarką lub bez. Wrocław, tel. 
0607/18-20-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,6210 tyto nowe, 
w dobrej cenie, min. 10 szt Wrocław. teL 0603/21-1842 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,8210 może być 
zniszczony. Wrocław, teL 311-15-14 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,6110,5110 3210 Pa
nasonic 30/50/90, Siemens C25, C35i, M35i, Ericsson T20, 
T28, T10, 868, 1018, 768, mogą być bez ładowarek. Wro
cław. tel. 0502/89-26-51
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,6210 w cenie 350-600 
zL Wrocław, tel. 0503/64-30-40 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną, w cenie 
do 60 zł, technicznie sprawną Legnica, tel. 0605/05-44-21

KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD93. GD92. mogą 
być niekompletne, uszkodzone. Oława, tel. 0606/40-71-37 
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30, 50. 90. 
92,93, Bosch 509,909,909 Dual S. Alcatel Club. Easy, Max, 
View, DB, 302, 501, Mitsubishi Trium Aria. Wrocław. teL 
0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD50. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM SAGEM nowy lub używany. Kłodz
ko, tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00 
KUPIĘ TELEFON GSM SAGEM MC 912 nowe i używane. 
Wrocław. teL 071/361-68-43,0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS nowe. zapakowane, więk
sze ilości. Oława, teL 0503/89-92-39 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 S25, C35i. M35, S35, 
Panasonic G 520. GD 30,50.90.92.93. Sony CMD C5. Z5, 
J5, Bosch 509.909,909 Dual S. Philips Ozeo, Sawy, Mitsu-

ę OPOH926
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KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do 140 zł. Nokia 5130 
do 70 zł. Nokia 6110 do 230 zł, Nokia 3210 do 230 zł, Nokia 
3310 do 380 zł. Nokia 7110 do 550 zł oraz Nokia 6210 do 
700 zł, możliwy dojazd. Wrocław, teL 0600/36-02-24 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 w dobrym stanie, z lat 

' 1999-2000, w cenie 150 zł, z  oryginalną ładowarką domo
wą. Wrocław, tel. 0601/30-33-89 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKfA 5110. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 może być bez łado
warki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130, 6110, 6150, 8110 
Wrodaw, teł. 0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13

m  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210, 8850, 6210, 7110, 
6150,6110,6130,5110,5130,3310,3210. mogą być znisz
czone, uszkodzone, niekompletne. Oława, teL 0606/40-71-37 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210, 6210, 3310, 7110, 
mogą być niekompletne, lub bez dokumentacji, pudełka, in
strukcji Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0608/71-11-86 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850 8310, 8210, 7110, 
6210, 3310, 3210,5110, Motorola V50, V3690, V3688, Sie
mens SL-45, C35i, Ericsson T28s, nowe, używane, znisz
czone, zablokowane, uszkodzone, niekompl.. bez ładowa
rek, możliwy dojazd. Oława. teł. 0502/99-08-87 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8890 8850. 8310. 8210, 
7110.6210,3310,3210.5110, Motorola V50, V3690, V3688, 
Siemens SL-45, C35i, nowe, używane, zniszczone, zablo
kowane, uszkodzone, niekompl., z uszk. wyświetlaczami, 
możliwy dojazd. Oława, tel. 0603/42-81-56 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson lub inny. Wrocław, 
tel. 387-13-75,0606/77-92-47

■.mm. .MM.aMaM.in' 'Ipotw av

KOMÓRKOWE

POKROIIICC SKÓRA 25 zl
POKROIUCCIUKSUS0UIC 55 zł
UID. SflMOCHODOUlC 30 zł
UCHUIVTV DO SAM0CH. od 20 zł
ANTCNKI UIVMI€NN€ od 20 zł
SIM LOCKI od  H I S 30 zł
KODY APARATU od 20 zł
KflftTY STRRTOUK  
Z NUM€R€DH (N0UI€) od 40 zł

W-w, pl. G runw aldzki 4  _ 
codz. od 10.00 do 18.00 »

p ie rw s z y  w ie ż o w ie c  5 
o d  m o s tu  G ru n w a ld z k ie g o  o 

Tel: 071/321-87-78,0583 81 88 52
| skupujemy telefony uszkodzone |

LUKA

0-609475474 
0-604 222759

TELEFONYKOMORKOWE 
SKUP • SPRZEDAŻ • SERWIS

- karty startowe SIMPLUS, POP
- karty uzupełniające 30/50/100/150
- Sim locki 30-60 zł
- aktywacje
- naprawa serwisowa
- fachowe doradztwo

ul. Ruska 49 
tel. 071/344- 12-20 

ul. Strzegomska 208, stoisko 83

.HALA STRZEGOMSKA’ Nowy Dwór 
le i. 071/373-64-68 wew. 383 
tel. 071/373-65-93 wew. 383

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 
AKCESORIÓW DO TEL. KOMÓRKOWYCH
- pokrowce kolorowe i czame oraz skórzane 

(6 - 30 zl)
- ładowarki samochodowe I stacjonarne 
(11-40 zł)

- adaptoiy
- zestawy słuchawkowe
- kable do komputera
- obudowy do Noldi 321013310 
-baterie

ul. Rnka 48 opo1231°
tel. 871/344-12-28, 0-604 222 758

[ TELEFONY HDITIÓRHOUJE ]
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OP005420 B tlUp
s p r z e d a ż  

z a m ia n a  
u s u w a n ie  b lo k a d  

n k c e B o r in  
W rocław , u l. Dworcow a 9  

ta l.  071/789-48-19 
0-501 770  396 
*-601 659  987

bishi Trium Aria, z ładowarką lub bez, może być uszkodzo
ny. Wrocław, teL 0608/11-60-25 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, C35ł nowe i uży
wane. Wrocław, teł. 071/361-68-43,0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 320 z l Lubin. 
teL 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35ł, M35I. SL45. Wro
cław. teL 0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I w cenie do 260 z l 
Wrocław. teL 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35. na gwarancji, w sieci 
ERA, stan dobry, zadbany, bez uszkodzeń. Wtocław, teł. 
0608/62-82-11
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I - do 370 zł, Erics
son T20 - do 390 z l Wrocław, tel 0608/67-24-94 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS S25. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS S35I w cenie 420 zŁ Wro
cław, tel 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL 45. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL45 S35. S35, M35, 
C25, mogą być uszkodzone, niekompletne, zniszczone. Oła
wa, tel. 0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD C5 Z5, J5, Mitsubishi 
Trium Aria, Alcatel Club, Easy, Max, DB, 302, 501. Bosch 
509, 909, 909 Dual, Philips Sawy. Ozeo. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD J5. Oława. tel. 
0606/40-71-37
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. Kłodzko, tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09

KUPIĘ ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Bosch 
509 dual, - 30 zł. Wrocław. teL 0504/97-75-47 
ŁADOWARKA DO TELEFONU Ericsson T10s. stacjonarna 
i samochodowa oraz zestaw słuchawkowy, - 50 zł. Dzierżo
niów. teL 0603/98-62-08
ŁADOWARKA DO TELEFONU sieciowa, - 29 z l Wrocław. 
teL 0503/36-38-35
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3110 8110. biurko
wa - 30 zł, zestaw słuchawkowy - 40 zł. Wrocław, tel. 
0502/95-87-28
ŁADOWARKA DO TELEFONU samochodowa. -14 zł. Wro
cław. teL 0503/36-38-35
ŁADOWARKI SIECIOWE - 40 zł, samochodowe - 20 zł, ze
stawy słuchawkowe - od 25 zł, instr. -15 zł, adaptory siecio
we - 35 zł i inne. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36, 
0607/82-34-20
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA logo, 
dzwonki, schematy, niebieskie podświetlenie, Netmonitor, 
nowe gry w jęz. polskim, flash, generatory, TV cyfrowa i inne, 
do różnych telefonów GSM, na CD, wysyłka - 60 zł/CD. Wro
cław, tel. 0501/95-61-78
PAGER MOTOROLA bezabonamentowy, zielony przezro
czysty, duża pamięć, wiele funkcji -100 zł lub zamienię na 
telefon GSM, z dopłatą do 100 zł. Złotoryja, tel. 
076/87843-37
PAKIET STARTOWY SIN PLUS 30 zło na koncie, nowy. waż
ny 4 mies.e - 55 zł/szt Wałbrzych, tel. 0607/48-05-24 
PANELE DO TELEFONU Nokia 5110, oryg. Nokia, srebrny
- 20 zł, granatowy - 20 zł, czerwony -10 z l szary (logo Plus)
- 20 z l Mips i uchwyt do paska do Noki 3210 -15 z l klips do 
Ericssona T lOs - 5 z l Jawor, Legnica, teL 0603/84-85-36, 
0607/82-34-20
POKROWIEC, -14 z l Wrodaw, teL 0503/36-38-35 
PRZEWODY DO TELEFONU NOKIA 3310,3210,51106110, 
7110, oprogramowanie do usuwania SIM locków, - 300 z l 
Jelenia Góra, tel 0605/46-46-23 
PRZEWODY DO TELEFONU Siemens 25/35, do PC, fa
bryczny, możliwość dowozu do Wrocławia, - 50 z l Oleśnica, 
teL 0606/63-17-09
PRZEWÓD DO TELEFONU ♦ oprogramowanie, do różnych 
telefonów. - 60 zL Brzeg, teL 0501/72-35-77 
PRZEWÓD DO TELEFONU Siemens 25/35, do PC. fabrycz
ny, możliwość dowozu do Wrocławia, - 50 zL Oleśnica, tel 
0606/63-17-09

KUPIĘ NOWE

NOKIE 3 3 1 0
większe ilości 

0608 181 222
TELEFAKS SHARP FO-375 gilotyna, dużo funkcji, gwaran
cja. • 420 z l  Wrocław, tel. 0501/75-13-72 
TELEFON BEZPRZEWODOWY stacjonarny, antenowy. - 
800 zł. Wąsosz, tel. 065/544-75-93 
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza. 
bardzo dobry zasięg, czarny, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
TELEFON BEZPRZEWODOWY HAGENUK ST 9000 ZX, 
czamy, wyświetlacz, funkcje jak w telefonie komórkowym, 
stan dobry, zasięg 300 m, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/787-27-49
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czamy, mały, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
TELEFON BINATONE 100 nowy, identyfikacja rozmówcy, 
książka telefoniczna, inne funkcje, -190 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-69-27
TELEFON CENTERTEL NOKIA 450 dwie ładowarki, trzy
akumulatory, stan b. dobry, z numerem lub bez, - 200 zł lub
zamienię. Wrocław, teL 0502/34-35-27
TELEFON GSM ALCATEL komunikator Palm-Top -100 zł.
Kostrzyca, tel. 075/713-12-20
TELEFON GSM ALCATEL 301 nowy, ładowarka sieciowa,
SIM lock Idea, - 300 zł. Przylesie Dolne, woj. opolskie, tel.
0504/79-15-69
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 zL Wro
cław. teL 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 501 - 280 zł. inne. Niemodlin, 
woj. opolskie, tel 0501/40-79-86 
TELEFON GSM ALCATEL 501 najnowszy model. b. mały, 
ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny do 
TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan idealny, - 490 zł. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB stan b. dobry, instr. w jęz. 
polskim, ład. sieciowa, pokrowiec, -130 zL Strzegom, tel 
074/855-27-46 po godz. 20
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 bez SIM locka. - 140 z l 
Jelcz-Laskowice. tel. 0504/90-08-72

Telefony
-  *^OP012499

Kom orkowe
Skup-Sprzedaż-Zamiana-Serwis
( n o w e ,  u ż y w a n e ,  u s z k o d z o n e )

Karty startowe, akcesoria. 
Części zam ienne (skup i sprzedaż)

Usuwanie S IM -LO C K
Blokad, kodów, wgrywanie języków, 
naprawa telefonów. Od 10 złl

Z a p ra s z a m y  o d  g o d z . 9:00
Wrocław ul. Św iebodzka 6/10 
344-16-79. 0609 40-88-33

pokrowiec skórzany, idealny do Simplusa, stan b. dobry, • 
90 zł. Gryfów Śl., tel. 0607/50-02-11 
TELEFON GSM BOSCH 509 Plus. kpi. -140 zł. Jawor, Le
gnica. tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM BOSCH 509 nowy, na gwarancji, z SIM loc- 
kiem Plus, folia na wyświetlaczu, pudełko, instr. w jęz. pol
skim, -100 zl. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
TELEFON GSM BOSCH 509 pudełko, ładowarka, stan b. 
dobry • 140 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM BOSCH 509, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM BOSCH 608 stan idealny, ładowarka, pu
dełko, - 50 zł. Świdnica, tel. 0605/78-33-65 
TELEFON GSM BOSCH 909, - 250 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0504/90-08-72
TELEFON GSM BOSCH 909 Dual S., niebieskie podświe
tlenie, bez SIM locka, - 380 zł. Wałbrzych, teL 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim
plusa, 2-systemowy, stan idealny, • 250 z l Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A1018S Plus. stan idealny -
145 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ład. sieciowa, nowy,
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i
Simplusa, pudełko, 2-systemowy, - 140 zł. Wrocław, tel.
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ład. sieciowa, kalku
lator, budzik, zegarek, data, zestaw słuchawkowy, stan ide
alny -140 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ładowarka sieciowa i 
samochodowa, bez SIM locka. stan dobry, -130 zŁ Wro
cław. tel. 0600/38-73-72

TELEFONY KOMÓRKOWE opoo674s M  m j r  ■ ■  ■  AKCESORIA, SIM+, TAK TAK, POP
SKUP - SPRZEDAŻ - NAPRAWA m m  B K  __ ■  k  ■  ODBLOKOWYWANIE I SIM LOCKI
POKROWCE. ŁAD. SAMOCHODOWE U  1 %  ■  ■  PROMOCJA!!!

T ER A Z  W SZYSTKO  TAN IEJ W W W m  ■  M M  m ini SIM+ 54, TAK TAK 100, POP
K U P O N Y  U Z U P E Ł .  R O P  ( 4 8  z ł ) ,  S IM - t -  ( 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 videoteka, tel. 0-607 220 079

PRZEWÓD DO TELEFONU NOKIA 3210, 5110. 6110. 
fbus/mbus, do PC. - 60 zl. Wałbrzych, tel. 0503/40-22-22 
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- 
port również inne, nowe i używane. Kłodzko, tel. 
0606/98-26-09,074/865-51-78 03003051

TELEFAKS AMSTRAD FX 8000 AT cyfrowa sekretarka - 
290 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27 
TELEFAKS AMSTRAD FX 6000ATna papier termiczny, ob- 

- cinarka, sekretarka, • 260 z l  Wrocław, tel. 071/349-47-58 
TELEFAKS PHIUPS HFC111 nowy, na gwarancji. - 550 zł. 
Świdnica, tel. 0601/71-64-22

« TELEFONY KOMORKOWE

skoepm
•  serwis •  skup
• sim lock •  sprzedaż
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria

ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskie) 
tel. 071/324-11-14. 0-605 957 797

TELEFON GSM ALCATEL DB ład. sieciowa, pudełko, instr. 
w jęz. polskim, z SIM lockiem Era, - 160 zł. Wrocław, tel. 
0606/61-35-60
TELEFON GSM ALCATEL DB cena -160 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB Era, kpi. -150 zł. Ja
wor, Legnica, tel. 0603/84-85-36.0607/82-34-20 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB z SIM lockiem Ery, 
ład. sieciowa, instrukcja obsługi, klips do paska, stan b. do
bry, dodatkowo karta Tak-Tak (ważna do 09.2001 r.), pokro
wiec, -150 zł. Legnica, tel. 0502/15-06-85 
TELEFON GSM ALCATEL EASY, - 80 z l  Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
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 SIM lock ERA, nowy, 
ładowarka, -130 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM ALCATEL HD 1 bez SIM locka, na kartę, 
czerwona obudowa, - 80 z l Wrocław, tel. 071/321-52-77, 
0603/29-93-37
TELEFON GSM ALCATEL POCKET, -150 zl. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM ALCATEL VIEW DB ładowarka sioeciowa. 
pudełko, instrukcja, gwarancja, bez SIM locka, stan idealny, 
-150 z l Namysłów, tel. 0503/53-36-31 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW w pudełku, ładowarka in
teligentna, pokrowiec, bez SIM locka, działa we wszystkich 
sieciach, instrukcja, stan b.'dobry, -130 zł. Wałbrzych, tel. 
0503/08-01-19 •
TELEFON GSM ALCATEL VIEW, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM BOSCH 509 na gwarancji, ład. sieciowa,

TELEFON GSM ERICSSON A 2615S bez SIMIocka, nowy,
- 250 zł. Wrocław, tel. 0601/72-33-05
TELEFON GSM ERICSSON A  2618S. - 210 zł. Kłodzko, tel.
0606/98-26-09
TELEFON GSM ERICSSON A  2618S bez SIM locka. 200 
godzin czuwania • 220 zł. karta Tak Tak, stan konta 50 zł - 
300 zł. Świdnica, tel. 0600/65-06-63,0605/69-20-20 
TELEFON GSM ERICSSON A  2618S bez SIM locka, w 
POP-ie, gry, internet wybieranie głosowe, zegar, kalkulator, 
pudełko, etui, zadbany, • 270 zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-41 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ładowarka sieciowa, 
stan dobry - 80 zl. Kłodzko, tel. 0603/64-04-23 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ładowarki stacjonarna 
i samochodowa, bez SIM locka, • 100 zł. Wrocław, tel. 
0608/81-68-07
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 obsługuje kartę Tak 
Tak, nowa bateria, ład. sieciowa, stan b. dobry, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0502/95-87-28
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GD 628, - 160 zl. Kłodzko, tel. 
0606/98-26-09
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 stan b. dobry, niebie
ski, ładowarka, • 170 z l Bielawa, tel. 0603/69-28-05 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 180 z l Lubin. tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 z klapką niebieski, ład.

I PROFESJONALNE ZESTAWY 
 OŁOŚnOMÓWIĄCE

W czerwcu montaż G R A T IS !!! $ 
Dość zestawów ograniczona §

G S F F I

ul. Paczkowska 26 W-w * * * * *

SKUP NOWYCH TELEFONOW
E R IC S S O N  T 2 0 ..................... 360  z l
E R IC S S O N  R 3 2 0 ................... 360  z ł
N O K IA  3 2 1 0 ............................ 330  z l
A L C A T E L  501 ................... 3 70  z ł
E R IC S S O N  T 2 8 s ................... 4 80  z ł
N O K IA  3 3 1 0 ............................ 4 3 0  z ł
o ra z  inne  te le fony z  prom ocji OP002774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka I
tel. 0-603 539 090

ZESTAWY STARTOWE
POP, SIMPLUS, TAK TAK

POP - 29 zł
S IM PLU S -15  zł
TAK T A K -78 zł

P O N A D T O :
tel. SIEMENS C-30 1 HURT
tel. MOTOROLA V  2288> DETAL
tel. SONY LD5 J
P P H U  .G A M A ' w
P C H  .M A R IN O ’ , 1 p.
ul. P ap ro tn a  7
tel./fax 071/327-61-76 OP012211
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S E R W I S
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

SKUP T ELEFO N Ó W
IM IEUŻYWANYCH

W R O CŁAW  ul. Jas trzęb ia  26 
(PRZY SZKOLE, WEJŚCIE OD ULICY GAJOWICKIEJ)

Al. G e n ; Jó ze fa  H allera  o . — r 3
CENTRUM
HANDLOWA

CENY GIEŁDOWE!!!
TEL: 0503 322-242

sieciowa, pudełko, • 190 zł lub zapienię na CB radio sa
mochodowe. RM lub telewizor. OpoleTfet 0604773-99-76 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 żółty, bez SIM locka, 
ładowarka, • 150 zł. Wrocław, tel. 0608/18-83-86 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ładowarka sieciowa 
(nowa), bez SIM locka, instrukcja, małe gabaryty, niebieski, . 
zadbany, - 130 zł. Wrocław, teł. 071/372-16-07, 
0504/93-47-66
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 + zestaw słuchawko
wy, -130 zł. Wrocław, tel. 0502/54-35-31 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAR TAK i Simplusa, pudełko, instrukcja, 
na gwarancji, mały, z klapką, zadbany, • 150 zł. Wrocław, 
tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ładowarka sieciowa, 
pudełko, Plus GSM, Era GSM, - 139 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON GH 388, - 950 zł. Kłodzko, tel. 
0606/98-26-09
TELEFON GSM ERICSSON GH 628 niebieski, ładowarka 
samochodowa i domowa, futrał, stan dobry, nowa antena, - 
70 zł. Wrocław, tel. 352-40-28, wieczorem 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S bez SIM locka, kpi. - 
470 zł, Ericsson A 2618s, Era, kpi. • 220 zł, Ericsson A 1018s, 
Era, nowa bateria 1200 mAh, kpi. -160 zł, Ericsson GA 628, 
Era, kpi. - 90 zł. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36, 
0607/82-34-20
TELEFON GSM ERICSSON R 320S na gwarancji, stan b. 
dobry - 360 zł. Wołów, tel. 0604/07-80-99 
O  TELEFON GSM ERICSSON R 380S fabrycznie 

nowy, bez SIM locka, polskie menu, z palmtopem, 
najwyższy model, wszystkie funkcje • 1.450 zł, Mo
torola V 3690, bez SIM locka • 1.000 zł, V 3688, 
bez SIM locka • 720 zł, Sony J5, bez SIM locka • 
750 zł, Ericsson T 28 • 540 zł, Ericsson T 20 • 470 
zł i inne, również skup i zamiana, najlepsze ceny. 
Wrocław, tel. 0501/47-70-47 80012351

TELEFON GSM ERICSSON R 380S, • 1.950 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ładowarka sieciowa, in
strukcja, bez SIM locka, działa we wszystkich sieciach, dwu-

Ih u rto w n ia  AKCESORIÓWI 
Ig s m p i o m a r  s . c .  i
| uh'Czajkowskiego 99, Karłowice In m  w ro < ^ w ^ ^ ^ 9

tel/fax 071/325 4 9  72 
|e-mail: biuro@piomar.wroc.pll

systemowy, kalkulator, budzik, data, zegar, bateria o dużej 
pojemności, klips do paska, karta POP (numer, ważna do 
2002 r.)t • 150 zł. Świdnica, tel. 074/850-97-04, 
0600/64-41-33
TELEFON GSM ERICSSON S 868 stan b. dobry, ładowar
ka sieciowa, dwusystemowy, podczerwień, bez SIM locka, 
zegar, budzik, data, kalkulator, • 190 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. sieciowa, 2-syste- 
mowy, bez SIM locka, idealny na kartę POP, Simplus i TAK 
TAK, zadbany, -140 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, wibracja, pokrowiec, wy
bieranie głosowe, menu T 18s, ładowarka, bez SIM locka - 
250 zŁ Gostyń, tel. 0605/14-14-00 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, - 260 zł. Kłodzko, tel. 
0606/98-26-09
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, - 230 zł. Lubin, tel. 
0603/04-30-42
TELEFON GSM ERICSSON T10S, gwarancja, pudełko, ła
dowarka, stan b. dobry, bez SIM locka • 260 zł; Nokia 3210, 
ładowarka, pudełko, bez SIM locka - 270 zł. Lwówek Śl., tel. 
0607/76-04-81
TELEFON GSM ERICSSON T 10S menu T 18, bez SIM 
locka, - 250 zł lub zamienię. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM ERICSSON T10S klapka, wibracja, data, 
'Zegarek, budzik, bez SIM locka, • 220 zł. Wałbrzych, tel. 
-0603/34-94-66

5 SK U P  5
TELEFONÓW 

NOWYCH l UŻYWANYCH
tel. 071 / 343-62-35

Nokia 3310........... -420 zł
Ericsson T-28.......- 480 zł
Ericsson R-320.....- 350 zł
Siemens C-35..... - 320 zł _
Siemens A-36.......- 220 zł §
Nokia 3210 ........... -3 00 z ł|

oraz inne!!! _______
W ROCŁAW  0-501 93 22 36

TELEFON §Śftk£RlCSSON T 10S, ładowarka sieciowa, Era 
GSM, Tak Tak, wibracja,budzik, kalkulator, * 230 zł lub za- 

‘ mienię. Wrocław, tel. 0503/36*3$-3Ą 
TELEFON GSM ERICSSON T10S nowy-*260 zl. Wrocław, 
tel. 0602/86-84-37 , /
TELEFON GSM ERICSSON T10S ład. sieciowa, howy,'n* 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61 >•• • ..
TELEFON GSM ERICSSON TlOS-Wapka, wibracje, małe 
gabaryty, zegar, data, budzik, ładowarka domowa.: 190 zł. 
Wrocław, tel. 0607/18-20-26
TELEFON GSM ERICSSON T 10$, - 220 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM ERICSSON T10S ład. sieciowa, wibracje, 
klapka i inne funkcje -190 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51

A  TELEFONY NA KARTY
J U Ż  O D  1 0 0  Z Ł .  

OPO11724 Z E S T A W Y  
K A R T A  + T E L E F O N  O D  1 3 0  z l

Wrocław ul. Łokietka 4 [róg Drobnera)
t e l .  3 2 2 - 9 7 - 0 5 ,  0 8 0 1  8 1 - 8 3  5 7

TELEFON GSM ERICSSON T 10S stan b. dobry, żółty, nie
bieski, bez SIM locka, wybieranie głosowe - 250 zł. Wro
cław, tel. 0502/30-01 1̂3 '
TELEFON GSM ERICSSON T 20$ 2-miesięczna gwaran
cja. - 550 zł. Bolesławiec, tel. 0501/76-66-56 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S Idea, -430 zł. Bolesła
wiec, tel. 0503/53-33-88
TELEFON GSM ERICSSON T 20S mało używany, SIM lock. 
idea, stan idealny, pudełko, gwarancja, - 450 zL Opole, tel. 
0502/52-05-48
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, ładowarka, pudeł
ko, wibracja* SIM lock Idea, - 510 zł lub zamienię na Nokię 
3310 z dopłatą lub inny. Przylesie Dolne, woj. opolskie, tel. 
0503/31-28-19 po godz. 15
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, z SIM lockiem 
Idea, 12 mtes. gwarancji, ładowarka, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0504/78-85-00
TELEFON GSM ERICSSON T 20S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, 
POP i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, gwarancja, bez 
SIM locka-490 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S - 510 zł lub zamienię na 
Nokię 7110,6210, z dopłatą. Bolesławiec, tel. 0501/52-96-77, 
0503/04-88-32
TELEFON GSM ERICSSON T 28S menu w j. polskim, bez 
SIM locka, stan b. dobry • 460 zl lub zamienię. Głogów, tel. 
0602/88-51-25
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 480 zł. Kłodzko, tel. 
0606/98-26-09
TELEFON GSM ERICSSON T 28S ładowarka, instrukcja, 
pudełko, gwarancja, - 480 zł. Legnica, tel. 0606/75-43-80 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S • 300 zł, T20 • 300 zł. 
Niemodlin, woj. opolskie, teL 0501/40-79-86 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S z abonementem, oddam 
za darmo. Węgliniec, tel. 0606/59-39-06 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, nowy, na gwarancji, wy
bieranie głosowe, aktywna klapka, 2 panel, czamy, z mikro
fonem, stan b. dobry, • 450 zł. Wrocław, tel. 0609/39-65-07 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S dwa feżne pokrowce, 
wibracja, kolor błękitny, używany, stan dobry, ładowarka do
mowa, -170 zł. Wrocław, tel. 0600/50-42-91 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, folia na wyświe
tlaczu • 520 zł + karta Simplus (5 zł na koncie), - 560 zł. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01
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, bez SIM locka, nowy,
ladowarlca, instrukcja, na gwarancji, wybieranie głosem, - 480
zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 470 zl. Wrocław, tel.
0605/91-62-00
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, stan b. 
dobry, polskie menu, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/94-72-90 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, gwarancja, bez 
SIM locka - 540 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM HAGENUK DUET płaski, antena, fading 
podświetlania, futerał, z SIM lockiem Plus, stan dobry, moż
liwa wysyłka, - 80 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 

■ TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM stan b. dobry, menu 
w j. niemieckim, -100 zł. Wrocław, tel. 0605/63-75-62 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA srebrny, nowy, 
bez SIM locka, • 350 zl. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA srebrny, nowy, 
bez SIM locka, - 350 zł. Lubin, tel. 0604/849-97-39 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA srebrny, nowy, 
bez SIM locka, - 350 zł. Lubin, tel. 0600/69-29-18

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

TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, na gwa
rancji, bez SIM locka, instr. w jęz. polskim, ład. sieciowa, - 
260 zł. Wrocław, tel. 0608/38-90-04 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA gwarancja 12 
mies., Idea - 269 zł, lub zamienię na Siemens C35 (50 zł 
dopłaty), M35 (100 zł dopłaty), Nokia 3310 (130 zł dopłaty), 
Ericsson T20 (160 zł dopłaty). Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA.ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę 
TAK TAK, POP i Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 290 
zł. Wrocław, tel. Q603/83-88-61 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, gwaran
cja, bez SIM locka - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 

5^ tE LE FO N  GSM MITSUBISHI TRIUM MARS bez SIM loc
ka, ladowarlca, instrukcja, menu polskie, obrazkowe, inter
net, gry, data, alarm,rwibracja, itd, • 320 zł lub zamiana na 
Nokię. Głogów, tel. 076/835-51,27,0600/16-42-78- 
TELEFON GSM MOTOROLA C 160 cena-7.0: zł. Wrocław, 
tel. 0501/92-22-04 j g j j
TELEFON GSM MOTOROLA C 520 ladowarlca sieciowa, 
stan b. dobry, POP, - 75 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM MOTOROLA C 520 czamy, nowa bateria, 
ładowarka, • 80 zf. Wrocław, tel. 0503/36-29-44 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 160 stan idealny, • 120 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930, - 210 zł. Kłodzko, 
tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 lad. sieciowa, nowy, 
nie używany,-na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, nagry
wanie rozmów, Wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na kar
tę POP, Simplus, TARTAK, stan idealny, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA D 160 z ładowarką i pokrow
cem, z kartą Simplus, stan konta 18 zł, ważna 3 miesiące, - 
120 zł. Świebodzice; tel. 074/854-38-58.0602/75-88-68 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520, - 110 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520, - 100 zł. Lubin, tel. 
0603/04-30-42
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 w dobrym stanie, ze 
skórzanym etui, pudełko, ładowarka i cała dokumentacja, - 
100 zł. Wrocław, tel 0601/54-97-55

^ S E R W I S  G S M
^ 9 ^  OPOH729 

tel. 322-97-05,
0501 81-83 57
0502 57-87-95

* SIM LOCKJ - OD 20 zł 
(wszystkl* model*)

* W SZELKIE NAPRAWY 
(wyświetlacz* Itp.)

Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)

TELEFON GSM MOTOROLA D 520 bateria w bardzo do
brym stanie, pokrowiec skórzany, ładowarka, stan telefonu 
idealny, -100 zł. Wrocław, tel. 0607/68-45-67 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 Plus, - 89 zł. Wrocław, 
tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM MOTOROLA M 3188 bez SIM locka, łado
warka, - 70 zł. Wrocław, tel. 0605/14-99-50 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3288 2-systemowy, Dual 
Band, bez SIM locka, działa w każdej sieci, na kartę POP, 
Simplus i TAK TAK, stan b. dobry, -110 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/34-94-66
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 stan b. dobry, łado
warka, etui, -120 zł. Lubin, tel. 076/846-14-76 
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 3588 2-systemowy, bez SIM

SKUP
NOKIA 3310 430 ZŁ
NOKIA 3210 320 ZŁ
SIEMENS C35 34-0 ZŁ
SIEMENS C 25 200 ZŁ.
MOTOROLA 3888 1 70 ZŁ
MOTOROLA V.T2288 1 90 ZŁ
MOTOROLA TA 1 80 1 80 ZŁ
ERICSSON T28 500 ZŁ
ERICSSON T20 450 ZŁ
ARIA 260 ZŁ
SIEMENS A36 220 ZŁ
ERICSSON A2618 220 ZŁ
I I N N E  F A B R Y C Z N I E  N O W E

POOANE CENY SA CENAMI ORIENTACYJNYMI I MOGĄ ULEC ZMIANIE

Pokrowce czarne i kolorowe 18 zł 
pokrowce skórzane boczne 29 zł 
pokrowce skórzane z  klipsem 25 zł 
pokrowce przezroczyste 18 zł 
ładowarki samochodowe 18 zł 
ładowarki sieciowe 35  zł 
adapter 220/12 25 zł 
zestawy słuchawkowe 29 zł 
kable komunikacyjne tel-pc od 59 zł 
panele nokia 3210 39 zł O RYGINAŁ 
panele nokia 3310 59 zł O RYGINAŁ 
obudowa siemens c35 49 zł 
baterie od 69 zł 
antenki wymienne 19 zł

SERWIS TELEF0N0W KOMÓRKOWYCH
SIM  L O C K II J Ę Z Y K I W  T E L E F O N A C H :
^ 51EE1\/IEEN ^ 5 0 3 0   ̂ 0P012425
M OTOROLA ( A LC A TEL — wszystkie- wersje
ul. Piłsudskiego ’27-Xbudynek Technikum Elektronicznego)
tel. 0-503

locka, zegarek, pokrowiec, ładowarka, stan b. dobry • 130 
zł. Wrocław, tel. 0501/92-22-04 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 stan b. dobry, łado
warka sieciowa, menu graficzne, - 109 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35 ... v, , v-u* oUk;
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 stan idealny, cena -' 
140 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13

^ S A L O N  TELEFONÓW
^&P011728 KOMÓRKOWYCH

M A M Y  C Z E G O  C l  P O T R Z E B A . . . .
W I E M Y  C Z E O O  C l  R O  T R Z E B A __

eony W
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
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TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, aktywna klapka, stan idealny, -130 zł. Wrocłąw, 
tel. 1)606/57-95-13 • \
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 Era. nowy, - :1#  zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888, - 140 zł. Kłodzko, 
tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 kompletny, w pudeł
ku, gwarancja do końca roku, Plus GSM, Simplus, karta Sim
plus (konto 1 zł), kody pin I puk, • 150 zł. Świdnica, tel. 
074/850-97-04.0600/64-41-33 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ładowarka, bez SIM 
locka, stan idealny, -170 zł. Wrociaw, tel. 071/372-58-80, 
0501/54-94-42
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 ładowarka sieciowa, 
menu graficzne, atrakcyjny wygląd, Plus GSM, -120 zł. Wro
cław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC ład. sieciowa, - 
250 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50 0601/55-20-45 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC ładowarka siecio
wa, małe gabaryty, wibracja, Era GSM, Tak Tak, Plus GSM, 
Simplus, - 260 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM MOTOROLA T 180, - 200 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2280 mało używany, gwa
rancja do września, działa w sieci Idea, ładowarka, futerał, - 
210 zł. Oława, tel. 0600/32-08-53 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288, • 200 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK z SIM loc
kiem Idea, pokrowiec, z zestawem słuchawkowym, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0501/93-87-63
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, gwarancja, bez 
SIM locka (Era, Plus, Idea). - 190 zł. Wrocław, tel. 
0503/91-65-81
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. siecio
wa, nowy, na gwarancji, w pudełku, internet 2-systemowy, 
idealny na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, • 180 
zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 z SIM lockiem Idei, 
gwarancja, papiery, kpi. pudełko, ładowarka domowa, z ze
stawem słuchawkowym skórzany futerał, kolorowe nakład
ki, radio FM, internet, stan b. dobry, nowy, - 300 zł. Legnica, 
tel. 0503/62-33-77
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 w dobrym stanie, etui, 
pudełko, ładowarka i cała dokumentacja, SIM lock Idea, - 
180 zł. Wrocław, tel. 0601/54-97-55 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 nowy, dodatkowy pa
nel, z zestawem słuchawkowym, nie używany, instr., na gwa
rancji, pudełko, • 230 zł. Wrocław, tel. 0601/88-11-14 
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 i V 3690, - 
1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690. nowy. - 900 zł. Wro
cław, tel. 0501/95-09-88
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, zapakowany, 
pudełko, na gwarancji, z zestawem słuchawkowym, bogate 
menu, srebrny, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0602/77-11-15 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowa, gwarancja • 
1100 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3888 nowy, etui, ład., na 
gwarancji, stan idealny, dobry zasięg, -170 zł. Wrocław, tel. 
0605/42-40-59

#KUPUJEMY TELEFONY
-  OPOH732

* KAŻDY MODEL
* PŁACIMY NAJLEPIEJ
Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

TELEFON GSM MOTOROLA V 50 - 1.390 zł, T-260 GPRS 
•'1.15(T*ł, Jjony J-5 - 780 z ł,, Siemens SL-45 - 1.750 zl, 
S-40 - 1.35trżt>S-35 - 750 zł, Samsung 2100 -.750 zł. Wro- 

• cław,-tel. 784-67 7̂  ̂0605/61-99-88 • #
TELEFON GSM NOKIA 1610, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 3110ia$ sieciowa, idealny do TAK 
TAK f Simplusa, bez SIM locka, pokrowiec, zadbany, -120 
zł. Wrocław, teL 0608/11 -60-25 ~
TELEFON GSM NOKIA 3210 żółty pane(bez 6.̂ 4 locka • 
230 zł; możliwość zakupu z kartą Tak Tak (ważna do 
18.09.2001 r.) - 280 zł. Bolesławiec, tel. 0604/87-/1-37 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, - 340 zł lub za
mienię. Bystrzyca Kłodzką, tel. 074/811-31-29,0604/24-96-77 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, dokumentacja, 
pokrowiec, bez ładowarki, z SIM lockiem ERA, możliwa wy
syłka; - 240 zł. Grębocice, gm. Głogów, tel. 076/831-53-02, 
0608/40-62-92
TELEFON GSM NOKIA 3210 beż SIM locka, sprawny w 
100%, używany, - 270 zł. Jawor, tel. 0603/62-30-62 
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 280 zł. Kłodzko, tel. 

. ■ 074/865-51-78,0606/98^26-09 . a i ■
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, nowy błękitny 
pafi%Ni§0 zł, Nokia 3210, miesięczna, bez SIM locka, pu- 
delłćorfadr>27Q żł. Ericsson T-28s, kpi., bez SIM locka, 
pokrowiec - 450 źłfttf) zamienię na inny, możliwa dopłata. 
Legnica, tel. 0603/8142^8.0608/80-42-38 -

s  A K C ESO R IA
do telefonów GSM 

OP011730 N A J L E P S Z E  C E N Y  
np. ład. san. 18 zł., stacjonarna od 35 zł., futerały 15 zł. 
Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tef. 322-87-05, 0501 8?-83 57

TELEFON GSM NOKIA 3210 stan bardzo dobry, mało uży
wany, kupiony 1.06.2000 r., SIM lock Era, pierwszy właści
ciel, pełna dokumentacja, bez ładowarki, - 200 zł. Lubawka, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0602/25-28-5^"'
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 300 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka, in
strukcja, pudełko • 260 zł, Siemens S-35i, bez SIM locka. 
ładowarka, instrukcja, pudełko • 590 zł, Nokia 3310, nowy, 
folia, zapakowany, w pudełku - 450 zł. Oława, tel. 
0502/99-08-87
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji - 360 zł. Sie
mens C25, na gwarancji - 240 zł, Motorola CD930, kompl. - 
270 zł, Alcatel Easy DB, nowy -170 zł, Alcatel Club -160 zł, 
idealne do Tak Taka. Oława, tel. .071/303-29-25, 
0606/42-15-39
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. komplet. • 270 
zł lub zamienię na inny. Oława, tel. 0606/40-7 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, dodatkowy panel, 
- 280 zł. Sobótka, tel. 071/390-92-27.071/316-22-08 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIMIocka, - 
250 zł lub zamienię na Nokię 3310, Siemens C35i i możl. 
dopłata. Trzebnica, tel. 0609/42-31-71 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, działa w Erze, - 
300 zł. Wałbrzych, teL 074/841-66-66 lub 074/665-23-22 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, wibracja, pu-

Ą  KABLE PC-KOM[cop̂ oMj ( p e ł n y  w y b ó r )
O P R O G R A M O W A N IE  N A  C D  
(wszystkl* modele telefonów) 

OPOH731 R Ó W N IE Ż  W Y S Y Ł K A !

W rodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57 
. copcom@poczta.onet.pl

dełko, instr. obsługi, ładowarka, stan idealny, - 290 zł. Wał
brzych, tel. 0603/34-94-66
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, - 300 zł. Włocławek, 
tel. 0608/38-19-18
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, • 290 zł. Wro
cław. tel. 0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIMIocka. wgrane menu 
vibry, niebieskie podświetlenie, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, - 360 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
TELEFON GSM NOKIA 3210 w pudełku, z instrukcją i gwa
rancją, stan idealny, - 280 zł lub zamienię na Siemensa C 
35i z dopłatą. Wrocław, tel. 0603/62-22-37 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, działa w każdej 
sieci, bez SIM locka, • 260 zł. Wrocław, .tel. 0607/47-39-51 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka, • 
280 zł. Wrocław, tel. 0604/85-63-33 
TELEFON GSM NOKIA3210 roczny, stan b. dobry, bez SIM- 
locka, - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/72-33-05 .
TELEFON GSM NOKIA 3210 mało używany, na gwarancji, 

' kompletny, działa w każdej sieci, wgrane logo i net monitor, 
- 280 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 
0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan b. dobry - 
280 zł i drugi NOKIA 3210 bez SIM locka, nowa, gwarancja - 
360 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13

SPRZEDAZ TELEFONOW KOMORKOWYCH ^RTYSTARJOWĘ
-N O W E  i U Ż Y W A N E  - N A J W I Ę K S Z Y  W Y B Ó R  ^ = 5  ’ TAK TAK stan konta 50 Z Z- N A J W I Ę K S Z Y  
-N A  K A Ż D Y  A P A R A T  U D Z IE L A M Y  G W A R A N C JI*
-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 STRU KCJA**

-F A C H O W E  D O R A D Z T W O  
- N A J N I Ż S Z E  C E N Y
-T E L E F O N Y  N A  K A R T Ę  T A K  T A K  S IM P L U S  P O P  
-STARE APARATY  PR ZY JM U JEM Y  W  ROZLICZENIU 
Z  K A Ż D E G O  Z A K U P IO N E G O  T E L E F O N U  
S IM -LO C K A  U S U W A M Y  GRATIS***
■ 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 
HOLOGRAMY 3D 
NA WYŚWIETLACZE

tylko 19.90 zł 
.30 wzorów

TAK TAK stan konta 50 9 9  Z Ł
  SIM PLUS stan konta 3 2 9  Z Ł

-SIM PLUS-stan konta 33 5 9  Z Ł  
S E  -SIM PLUS stan konta 53 7 9  Z Ł  

-POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł  
-POP DUŻY stan konta 65 9 9  Z Ł

KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE 
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄMOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ B! wymiana wyświetlacza -19  zł 
TAKŻE SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

•ty powytaj 1
„____      nom zakupu •___________

potrafimy wykonać uatua« aaml na mlajacu.

, KAZIMIERZA WIELKIEGO 39 m iEGoi WROCŁAW

S E R W I S  USUWANIE
WYŚWIETLACZE SIM-LOCKOW n n  0Q 1\

k o d o w a p a r a t o w u u Z 3 l l
W SZYSTKIE MODELE
MOTOROLA USUWAMY SIM-L0CKI 
WGRYWAMY JĘZYK AKTYWUJEMY ZEGAREK OD RĘKI!!!
WGRYWANIE JĘZYKÓW
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON, MOTOROLA
JĘ Z Y K  NOKIA -99 ZŁ (CZAS DO 14 DNI)

ZOBACZ www.data-tel.prv.pl

Nokia 5110 
Nokia 3210  
Nokia 3310  
Nokia 7110 
Nokia 8210  
Nokia 6210

69 zł 
99 zł 
119 zł 
139 zł 
119 zł 
129 zł

78-18-656
AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 90 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) 8.06.2001
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SKUP TELEFONÓW, ZAMIANA 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

NOWYCH I UŻYWANYCH SKUP
SPRZEDAŻ i ZAMIANA
TELEFONÓW NOWYCH I UŻYWANYCH
S  EEE 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 g 

UL. SZCZYTNICKA 26 
TEL. (071) 327 70 07,0 602 49 23 51 S

NAJLEPSZE CENY 1 
MOŻLIWY DOJAZD | 

Wrocław, tel. 0-501477 047

serw is telefonów  GSM; 
usuwanle blokad SIM lock {

TELEFON GSM NOKIA 3210 nowa, cena - 350 zl, żółta obu- 
dowa. Wrodaw, teL 0502/30-01*13 
TELEFON GSM NOKIA 3210 2 panele dodatkowo, wibra
cja, pudełko - 300 zł. Wrodaw, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, - 250 zł. Wro
daw, tel. 0501/95-09-88
TELEFON GSM NOKIA 3210 działa w sieci Era, - 400 zł. 
Wrodaw, teL 0607/40-09-52
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan b. dobry, 
• 260 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan idealny. - 
250 zł. Wrodaw. te l 071/788-55-83,0501/94-29-26 
TELEFON GSM NOKIA3210 bez SIM locka, pudełko, instr..

TELEFON GSM NOKIA 3310 stan bardzo dobry, ładowar
ka, pokrowiec, wgrane dodatkowe melodie i logo, cena • 390 
zł. Lubin. tel. 0606/49-03-31
TELEFON GSM NOKIA 3310 używany - 280 zł. Niemodlin,
woj. opolskie, tel. 0501/40-79-86
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, komplet, •
470 zł lub zamienię na inny, możliwa dopłata. Oława, tel.
0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, kupiony w kwietniu, z 
SIM lockiem Idea, • 470 zł. Przylesie Dolne, woj. opolskie, 
tel. 0504/79-15-69
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, kompletny, stan 
idealny, - 430 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0502/94-50-55 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowa, nie używana, gwaran- 

, cja • rok, wibracja, gry i inne, możliwość zdjęcia SIM locka, - 
470 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM NOKIA 3310 kompletny, na gwajancji, mało 
używany, zadbany, działa w każdej sieci, wibracja, wybiera
nie głosowe, - 440 zl lub zamienię na inny. 'Wrocław, tel. 
0600/36-02-24,0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, bez SIM locka - 
460 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13

największy wybór akcesoriów  
■  TAK TAK, SIMPLUS

£  KUPUJEMY TELEFONY

A K UM ULATORY DO TE LE FO N O W  
KOM ÓRKOW YCH W  C E N IE  PR O D U C EN TA

Wamtochnlk Sp.z o.o „.
Wszystkie modele, gwarancja. Przedstawiciel handlowy Astra R I u b  GSM 

Dom handlowy ASTRA, ul. Horbaczewskiego 4-6
54-130 Wrocław, tel/fay 071/351 66 59_______________OPOOS597

P O S Z U K U J E M Y  O D B IO R C Ó W  H U R T O W Y C H  te l. 0-605 266 OOO

TELEFON GSM NOKIA 5514, - 190 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78.0606/98-26-09 
TELEFON GSM NOKIA 6110 pudełko, ładowarka,' instr. i 
menu w jęz. polskim, dodatkowy zestaw słuchawkowy, etui, 
- 340 zł. Wrocław, tel. 0601/77-51-91 
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, ideal
ny do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez SIM 
locka, - 270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25

T E LE F O N Y  KOM ÓRKOW E, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 110
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA tel. 071/372-04-24, 0-609 499 666,0-609 499 609

lad. - 240 zł, Nokia 3310, pudełko, ład., instr. - 360 zł. Wro
daw. tel 0601/88-11-14
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka. pu
dełko, czamy panel z klapką - 270 zł; Ericsson T 10S, gwa
rancja, ładowarka, pudełko, bez SIM locka, wibracja, kla
wiatura do SMS-ów, - 260 zł. Wrodaw, tel. 0607/76-04-81 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, stan idealny, - 260 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25

W SKUP
S P R Z E D A Z  

Z A M I A N A
Vr«<ławf *1. M. SkU4«wikU|-Cvrl« 9 , 

tal. kea.: 0-400-344- 471 JjA 
Cj* łsl: 321-90-36

TELEFON GSM NOKIA 3210, - 270 zł lub zamienię na No- 
kię 6150,3310, Siemens C35L Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka sieciowa, stan b. 
dobry. Era GSM, Tak Tak, - 249 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, - 290 zł. Wro
daw, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 3210 używany, bez SIM locka, ła
dowarka, • 270 zł. Wrodaw, tel. 0502/39-10-89 
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 nowy, kupiony w Erze, łado
warka, pudełko, gwarancja, - 410 zł. Bielawa, tel. 
0603/69-28-05
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 500 zł lub zamienię. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-31-29.0604/24-96-77 
TELEFON GSM NOKIA 3310 Era. nowy, kompletny - 450 
zł, Nokia 3310, bez Sim-Locka, nowy, kompletny • 450 zł, 
Nokia 5110, Plus, cena - 200 zł, Mitsubishi Trium Mars, bez 
Sim-Locka, bez polskiego menu, kompletny - 280 zł, Alcatel 
OT 501, bez Sim-Locka, nowy, kompletny - 500 zf. Jawor, 
tel. 0607/82-34-20,0603/84-85-36 
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 460 zł. Alcatel OTC Plus, 
bez SIM locka - od 100 zł, pakiety startowe Simplus i POP 
(nowe, zapakowane) - od 30 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-57-78
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 420 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, zapakowany, na gwa
rancji, I właściciel, wibracja, głosowe wybieranie numerów, 
ładowarka, - 430 zł. Legnica, tel. 0600/30-67-82 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, w pudełku, folia na wy
świetlaczu, - 400 zł. Lubań, tel. 075/646-18-73, 
0602/58-98-16
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 450 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78

NAJTANIEJ w mieście! SPRAWDŹ!!!?
i§

TELEFON GSM NOKIA 3310 akumulator z wibracją, pudeł
ko, gry, stan b. dobry, - 405 zł. Wrocław, tel. 0501/83-83-64 
TELEFON GSM NOKIA 3310 mało używany, beż SIM loc
ka. - 410 zł. Wrodaw, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3310 oryginalny panel, działa w sieci 
Idea, ładowarka, gwarancja, 2-miesięczny, zadbany, mało 
używany. • 420 zi. Wrocław, tel. 0502/16-94-51 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, nie używany, 
ładowarka • 420 zł, Siemens Ć35i, nowy, ładowarka • 320 zł, 
Samsung SGH 2100, ładowarka - 400 zł lub zamiana na inny 
np. Nokia 3310. Wrodaw, tel. 0503/85-12-01 
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan idealny, - 
450 zł. Wrocław, teL 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, SIM lock 
Idea, • 430 zł lub zamienię na Nokia 3210, z dopłatą 200 zł. 
Wrodaw, tel. 0607/74-47-34
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, ładowarka, bez 
SIM locka, • 160 zł. Bielawa, tel. 0603/69-28-05 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, pokrowiec, z ze
stawem słuchawkowym, - 200 zł. Jawor, tel. 0600/58-32-59 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład., pokrowiec, stan idealny, 
bez SIM locka - 220 zł, Siemens C25, bez SIM locka, ład., 
futerał, stan b. dobry - 200 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0606/14-02-45
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 200 zł. Lubin, tel. 
0603/04-30-42
TELEFON GSM NOKIA 5110 pokrowiec, ładowarka, stan 
idealny, -150 zł. Oława, tel. 0603/64-04-73 
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 200 zł. Opole, tel. 
0602/71-60-43
TELEFON GSM NOKIA 5110 skórzany pokrowiec, 2 pane
le, ładowarka sieciowa, menu w jęz. polskim, idealny na kar
tę Simplus, stan b. dobry, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/46-33-79 po godz. 15
TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy, - 240 zł. Włocławek, 
tel. 0608/38-19-18
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIMIocka. 2-letni, -120 
z l Wrocław, tel. 0601/72-33-05 
TELEFON GSM NOKIA 5110 kompletny, stan idealny, wgra
ne logo i net monitor, działa w sieciach Era i Pius GSM, -

TELEFON GSM NOKIA 6130 ładowarka -190 zł. Wrocław, 
tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM NOKIA 6150 stan dobry, działa w Plusie, 
ładowarka, • 380 zł. Bielawa, tel. 0603/69-28-05 
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, ład. sieciowa, 
stan idealny, - 400 zł lub zamienię na inny. Oława, tel. 
0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 6150 na gwarancji, etui, bez SIM 
locka, ładowarka, stan idealny • 500 zł lub zamienię na No
kia 3310. Trzebnica, teL 0502/20-58-68 
TELEFON GSM NOKIA 6150 kalendarz, profile, łącze na 
podczerwień, menu w jęz. polskim, bez SIM locka, stan b. 
dobry. - 490 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM NOKIA 6150 nowy - 700 zł. używany - 420 
zł. 3310 • 480 zł, używany • 430 zł, 3210 - 330 zł. 350 zł, 
5110 - 230 zł. 260 zł, 320 zł, 3110 - 150 zł, Ericsson T 28s - 
550 zł, T 20s - 500 zł, T 10s - 260 zł. GF 768 - 160 zł. Wał
brzych. tel. 0603/51-52-37
TELEFON GSM NOKIA 6150 nowy, - 470 zl. Wałbrzych, tel. 
0602/85-43-00
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, pudełko, in
strukcja, ładowarka, kody, stan b. dobry, 2-systemowy ♦ drugi 
GSM gratis, - 470 zł. Wrocław, tel. 0501/84-27-65 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, - 1.000 zł lub zamienię 
na inny, możliwa dopłata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 6210 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, POP 
i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, - 950 
zL Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, skórzane etui, 
ładowarka samochodowa - 850 zł oraz Alcatel OT 501, bez 
SIM locka, ładowarka samochodowa - 450 zł. Wrocław, tel. 
0605/35-05-26
TELEFON GSM NOKIA 6210 pokrowiec „Kruseir, stan ide
alny. - 950 zł. Wrocław, tel. 0608/10-59-68 
TELEFON GSM NOKIA 62t0 ładowarka sieciowa. Plus 
GSM, Simplus, wibracja, internet podczerwień, małe gaba
ryty, bogate menu, • 790 zł lub zamienię na inny. Wrocław, 
tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM NOKIA 6610, - 300 zł. Kłodzko, tel. 

- 074/865-51-78.0606/98-26-09
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180 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 
.0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka -180 zł. Wrocław, 
tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM NOKIA 5110 działa w Plusie, stan b. dobry, 
ładowarka, instrukga, pudełko, czas czuwania 10 dni, - 200 
zł. Wrocław, teł. 0503/01-57-62 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład., dodatkówy panel, bate
ria wytrzymuje 5 dni, -150 zł. Wrocław, tel. 0607/10-77-66 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, panel, pokro
wiec, ład. sieciowa, pudełko, instrukcja, stan b. dobry, - 200 
zł. Wrocław, tel. 0504/90-93-69 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, ideal
ny do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używany, 
zadbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, pokrowiec, ła
dowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, • 230 zł. Wro
cław, tel. 0606/42-31-77
TELEFON GSM NOKIĄ^IIO ładowarka siedowa, stan b. 
dobry, polskie menu, -175 zi. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM NOKIA 5110 kpi., Plus GSM, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0607/74-47-34
TELEFON GSM NOKIA 5110,-150 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM NOKIA 5110, 2000 r. czamy, bez SIM loc
ka, stan baterii b. dobry (wytrzymuje od 8 do 10 dni), pokro
wiec, ładowarka, pudełko, • 290 zł. Nowa Sól, tel. 
0602/88-51-60
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TELEFON GSM NOKIA 7110 stan idealny, działa w Plusie, 
ładowarka, - 660 zł. Bielawa, tel. 0603/69-28-05 
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, menu w j. pol
skim, ładowarka, pudełko, alarm, wibracja -  660 zl lub za
mienię. Głogów, tel. 0602/88-51-25 
TELEFON GSM NOKIA 7110 polskie menu,.bez SIM locka, 
pudełko, ładowarka, instrukqa, software CD, gwarancja, stan 
idealny, nowy wyświetlacz, - 740 zł. Świdnica, tel. 
0501/31-55-99
TELEFON GSM NOKIA7HO stan b. dobry, gwarancja bez
terminowa, najnowsze oprogramowanie, bez SIM locka, WAP, 
pamięć 1000 numerów, foldery SMS, wibracja, bateria Li-on, 
kalendarz, organizer, budzik, gry, port podczerwieni, - 650 
zł, oryginalny uchwyt na pasek gratis. Wrocław, tel. 
0503/77-10-77
TELEFON GSM NOKIA7HO ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa i POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, wibracja, aktywna klapka, stan idealny, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 7710, • 800 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM NOKIA 8110, - 130 zł. Lubin, tel. 
0603/04-30-42
TELEFON GSM NOKIA 8110 ładowarka sieciowa, stan b. 
dobry, polskie menu, Plus GSM, Simplus, Era GSM, Tak Tak, 
-180 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM NOKIA 8110 BANAN ład. sieciowa, działa
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w Plusie i Erze, • 170 zł lub zamienię na Nokia 3210, Sony
CMD C5. Wrocław, tel. 0501/36-61-96
TELEFON GSM tłOKIA 8110, • 160 zl. Wrocław, tel.
0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 8210 niebieski panel, stan idealny, 
• 1.000 zł lub zamienię. Bolków, tel. 0603/08-04-75 
TELEFON GSM NOKIA 8210, • 1.050 zl. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, bez SIM locka, polskie 
menu, - 970 zł. Legnica, tel. 0609/39-84-94 »
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, prosto z salonu, może 
być bez SIM locka, instrukcja, na gwarancji 12 mies., pudeł
ko, ładowarka, kody imei, - 1.100 zł. Oława, tel. 
0603/42-81-56
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, pudełko, stan 
idealny, - 970 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowa, na gwarancji, • 1.100 
zl. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, w pudełku, panel .oran- 
ge blue", bateria litowo-jonowa, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0608/70-17-01
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, niebieski pa
nel, mały, lekki, wielofunkcyjny, port podczerwieni, kalendarz, 
kalkulator, stan dobry, • 950 zł. Wrocław, tel. 0501/28-08-94 
TELEFON GSM NOKIA 8290 nowa. na gwarancji, -1.900 
z l Wrodaw, tel. 0502/30-01-13 . ,
TELEFON GSM NOKIA88IO, bez SIM locka, mały, - 610 zł. 
Wrocław, teL 0607/03-99-20
TELEFON GSM NOKIA 8850 nowy, na gwarancji, bez SIM 
locka, ładowarka, instrukcja, pudełko, kody knei • 1750 zi, 
Nokia 8210, bez SIM locka, stan idealny, zadbany, ładowar
ka, instrukcja, pudełko, kody imei - 1000 zł lub zamienię. 
Oława, tel. 0603/42-81-56

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

TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka, komplet, • 1.600 
zł lub zamienię na inny, możliwa dopłata. Oława, tell 
0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA NHE-5NX z ładowarką, - 110 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-48-84,0602/88-21-81 
TELEFON GSM PANASONIC G520 SIM lock Era, ładowar
ka stacjonarna, pokrowiec, dodatkowa bateria, możliwość wy- - 
syłki, -100 zł. Nowogród Bobrzański, tel. 0605/76 9̂3-28 
TELEFON GSM PANASONIC G520 mato używany, stan b. 
dobry, - 100 zł. Twardogóra, woj. wrocławskie, tel.. 
0502/45-15-83
TELEFON GSM PANASONIC G520 duży, czytelny wyświe
tlacz, alarm wibracyjny, idealny do Tak Tak, Simplus, POP, 
ładowarka sieciowa, stan b. dobry, -110 zł. Wrocław, tel. 
0606/60-89-50
TELEFON GSM PANASONIC G520 bez SIM locka, wibra
cja, -140 zl. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 pracuje w Erze GSM, 
ładowarka, pudełko, instrukcja, stan b. dobry, - 250 zł. Kłodz
ko, tel. 0606/43-58-52
TELEFON GSM PANASONIC GD30 2-systemowy, wibra
cja, brak ładowarki -150 zł.' Wrocław, tel. 0501/92-22-04 
TELEFON GSM PANASONIC GD30stan b. dobry, ładowar
ka sieciowa, pudełko, działa w Era GSM, Tak Tak, wibracja, 
animacje, atrakcyjny wygląd, -199 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ład. sieciowa, nowy. 
na gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, idealny do TAK 
TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 210 zł. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM PANASONIC GD50 bez SIM locka, kpi. - 
230 zł. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM PANASONIC GD50 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, głośno mówią
cy, idealny do TAK TAK, POP i Simplusa, 2-systemowy, stan 
idealny, - 250 zł i PANASONIC GD90 mały, 2 kolory pod
świetlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, anima
cja, TAK TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, 
wibracja, animacja, • 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD92 nowy, na gwarancji, pu
dełko, ładowarka, srebrny, stan b. dobry, dużo funkcji, -1.000 
zł lub zamienię na Nokię 8210. Słubice, tel. 0501/55-49-25 * 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy, z SIM lockiem 
Idea, folia na wyświetlaczu, na gwarancji, -1.150 zł lub za
mienię. Lubin, tel. 0503/04-86-46 
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy. na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan ideal
ny, - 350 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM PHILIPS SAWYdual band, 900/1800 MHz, 
ładowarka stacjonarna, bez polskiego menu, nie uszkodzo
ny, • 200 zł. Zgorzelec, tel. 0503/80-12-69
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TELEFON GSM PHILIPS TWIST Era - 60 zł. Jawor, Legni
ca, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
TELEFON GSM SAGEM MC 835FM radio, wibracja, słu
chawki, pokrowiec, instrukcja, - 170 zl. Brzeg, tel. 
0501/72-35-77
TELEFON GSM SAGEM MC 835FM ładowarka, O k re so 
wy, bateria wibracyjna, kalkulatoc - 70 zl- Wrocław, tel. 
0601/06-66-32
TELĘFpN GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka, bateria 
wibracyjna, ładowarka, etui, • 170 zł. Oleśnica, tel. 
0501/35-82-42
TELEFON GSM SAGEM RC 712 ładowarka, • 100 zl. Lu
bin, tel. 076/847-24-51
TELEFON GSM SAGEM RC 712, • 80 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 na gwarancji, łado-
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warka sieciowa, 2-systemowy, wibracja, dyktafon, wybiera
nie głosowe, aktywna klapka, ♦ zestaw słuchawkowy, instruk
cja, pudełko, stan b. dobry, - 370 zł. Kłodzko, tel. 
0603/64-04-23
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 zegarek, kalkulator, 
data, wibracje, w bardzo dobrym stanie. - 350 z l Wrocław, 
teL 0503/03-00-13
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2200 wibracja, bez SIM 
locka, aktywna klapka, bez instr. w jęz. polskim, • 210 zł. 
Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 bardzo mały 
(108x44x21,97g), aktywna klapka, wybieranie głosowe, wir 
bracja, dyktafon, inne funkcje, pokrowiec, z zestawem słu
chawkowym, kpi. dokumentów, bez SIM locka, możliwa wy
syłka. Grębocice, tel. 076/831-53-02,0608/40-62-92 
TELEFON GSM SIEMENS C25 Plus. Era. nowy. - 200 zł. 
Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/481-75-84 
TELEFON GSM SIEMENS C25. - 200 zi. Kłodzko, tel. 
0606/98-26-09
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ład., pokro
wiec, stan b. dobry -190 zł, Nokia5110, bez SIMIocka, ład., 
pokrowiec, stan idealny - 210 zł lub razem - 380 zł. Legnica, 
tel. 0606/98-96-77
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ład. siedo
wa, stan dobry, -180 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, nowa bate
ria -170 zł, karta Tak Tak, stan konta 50 zł - 250 zŁ Świdni
ca, tel. 0600/65-06-63,0605/69-20-20 
TELEFON GSM SIEMENS C25 - 500 zł, C35 - 350 zł, C25 - 
200 zł, A 26 - 250 zł, Panasonic G450 - 130 zł. G520 -170 
zł. GD30 • 250 zł. Motorola V 2288 Plus GSM • 250 zł. Wał
brzych, tel. 0603/51-52-37 ;
TELEFON GSM SIEMENS C25bezSTM locka, - 200 zł. Wro
cław, teł.-0502/9ST19-29
TELEFON GSM SIEMENS C25 ład. sieciowa, pudełko, nowy. 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, bez SIM locka, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13

NOKIA 3310 . . 
NOKIA 3210 . . 
ERICSON T20 . 
ERICSON T28 . . 450 
ERICSON R320.320 
ALCATEL 501 . . 330

tei.0 7 1 / 341 92 95

TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, - 210 zł. Wro
daw, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan b. dobry, ładowarka, 
pokrowiec, na karty POP, - 180 zł. Wrocław, tel. 
0503/75-39-17
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, bez SIM locka -
200 zł. Wrocław, tel. 0501/92-22-04
TELEFON GSM SIEMENS C30 bez SIM locka i polskiego
menu, nowy • 310 zł, Siemens C25 -190 zł. Bolesławiec, tel.
0503/53-33-88
TELEFON GSM SIEMENS C30 z kartą startową Tak Tak 
(50 zł), fabrycznie nowy, gwarancja, nie używany, - 350 zł. 
Wrodaw, teL 0502/33-71-31,0602/89-59-78 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowość, Era, mały, lekki.
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czerwony podświetlacz, gry, stoper, proste menu, przypisy
wanie dźwięków do osoby, krótki czas ładowania, fabrycznie 
nowy, gwarancja 12 mies., kompletny, - 285 zł. Wrocław, tel. 
0608/67-24-94
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 320 zl. Kłodzko, tel. 
0606/98-26-09
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 360 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78

TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, ładowarka, 
na gwarancji, używany 2 mies, • 310 zł lub zamienię na tele
fon Nokia 5110, 8110,6130. Wrocław, tel. 0604/64-0245 
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie uży
wany, na gwarancji, internet wibracja, 2-systemowy, ideal
ny do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, • 340 zł. Wro
cław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 320 zl. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
TELEFON GSM SIEMENS M35I, - 490 zł. Kłodzko, tel. 
0606/98-26-09
TELEFON GSM SIEMENS M35I bez SIM locka, pudełko, 
ładowarka, wodoodporny, wibracja, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0601/50-17-33
TELEFON GSM SIEMENS SI OD, -120 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 077/481-75-84
TELEFON GSM SIEMENS S11, - 120 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM SIEMENS S11 stan dobry, etui, działa w 
sieci Idea, -100 zł. Wrocław, tel. 0601/77-51-91 
TELEFON GSM SIEMENS S25, - 360 zł i SIEMENS S35, - 
780 zł. Kłodzko, tel. 0606/98-26-09 
TELEFON GSM SIEMENS S35 bez SIM locka, pudełko, in
strukcja, gwarancja, • 700 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-78 
TELEFON GSM SIEMENS S35 instrukcja, gwarancja, etui, 
ładowarka domowa, menu w jęz polskim, wibracje, dykta
fon, bateria litowo-jonowa, terminarz, gry, bez SIM locka, - 
700 zł. Wrocław, tel. 0503/39-00-90 
TELEFON GSM SIEMENS S35I lad., pokrowiec, zestaw słu
chawkowy, na gwarancji, - 300 zł. Głogów, tel. 0603/26-24-95 
TELEFON GSM SIEMENS S35I bez SIM locka, stan b. do
bry, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 
TELEFON GSM SIEMENS S6 pokrowiec, ład. samochodo
wa, - 40 zł. Wrocław, tel. 0503/86-38-42.
TELEFON GSM SIEMENS S8 ładowarka sieciowa, polskie 
menu, POP, łatwe menu, - 60 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy. zapakowany oryg'., 
w pudełku, bez SIM locka • 1650 zł, Nokia 8210, bez S U  
locka, ładowarka, instrukcja - 880 zł, Nokia 3310, nowy, fo-

T E L . K O M O R K O W E  G S M -D C S
S K U P  - S P R Z E D A Ż  - Z A M I A N A

SKUP WSZYSTKICH MODELI TELEFONÓW  
NOWYCH I UŻYWANYCH. PŁACIMY NAJWIĘCEJ!!!
TANIE AKCESORIA u

PEŁNA OFERTA 
(również na zamówienie)
USUWANIE BLOKAD SIM-LOCK

[A K T Y W A C JE  TA K -TAK , S IM PLU S , l»Ot»

OŁAWSKA 25
te l. 0 7 1 /3 4 1 -8 5 -6 0  

0 -501  4 8 5  7 0 0
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, komplet -
330 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka. WAP, wibracja,
dużo funkcji, • 360 zł. Sobótka, tel. 071/390-92-27,
071/316-22-08
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, pudełko, ła
dowarka, instrukcja, działa w sieci Era, Plus, Idea, stan b. 
dobry, • 360 zl. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
TELEFON GSM SIEMENS C35I cena 280 zł, C25 -150 zi, 
Ericsson T10s - 240 zł, 2618s -195 zł, Samsung SGH-600 - 
190 zł. Nokia 3210 - 280 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53, 
0603/18-95-49
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, w pudełku, - 
300 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan idealny, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0601/50-17-33
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, gwarancja, bez SIM 
locka • 375 zł i SIEMENS C35I używany - 330 zł. Wrocław, 
tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I * pokrowiec, - 350 zł. Wro
cław, tel. 0501/83-83-64

lia, z SIM lockiem ERA GSM, zapakowany - 450 zł. Oława, 
tel. 0502/99-08-87
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, bez SIM locka, na 
gwarancji, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS SL45. - 1.790 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0600/34-44-71
TELEFON GSM SIEMENS SL45, • 1.950 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16 
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy. bez SIM locka, ode
brany 15.05.2001 r. w salonie, na gwarancji, płyta CD-ROM 
MP-3, 240 min. dyktafon, • 1.450 zł. Wrocław, tel. 
071/321-56-68,0604/96-87-94 
TELEFON GSM SONY CMD C1 bez SIM locka, małe gaba
ryty, waga 107 gram, etui, ładowarka, pudełko, zakupiony w 
salonie, stan idealny, -180 zł. Wrocław, teł. 341-39-66, 
0604/78-58-24
TELEFON GSM SONY CMD C1 stan b. dobry, ładowarka
sieciowa, Era GSM, Tak Tak, małe gabaryty, waga 107 gram,
-180 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM SONY CMD C l, - 200 zł. Wrocław, tel.
0502/39-10-89

ft jijz e c / a ż  •  z a m ia n a  1

TELEFOMOMOR
' Ww, ul. Swobodna
codz. od 10.00 do 18.00 BUSH

Pokrowce skórzane - 25 
Ładowarki sam och. - 25 
Antenki do telefonów - 25 
Uchwyt magnetyczny - 35 
KARTY Z NUMEREM [NOWE) JUŻ OD 45 ZŁ

WYŚWIETLACZE
Z  WYMIANĄ

NOKIA 5110 - 95 z l 
NOKIA 3210 - 130 zł 
NOKIA 3310 - 160 zł 
ERICSSON TIO  - 140 zł

TELEFON GSM SONY CMD C5 nowy, 2-systemowy, bez 
SIM locka, ładowarka, bateria wirbacyjna. zegar, data, ka
lendarz, kalkulator, graficzne menu, wag«T1Q7 g, atrakcyjny 
wygląd, możliwość wysłania, • 250 zł lub zamienię.'Jawor, 
tel. 0603/48-67-67
TELEFON GSM SONY CMD C5 wibracja, kalkulator, zega
rek, SIM lock Idei, nowy, na gwarancji, ładowarka, instruk
cja, wbudowany modem, - 260 zł lub zamienię na Ericssona 
T-10S. Legnica, tel. 0503/78-65-35 
TELEFON GSM SONY CMD CS srebrny, bez SIM locka, 
grafika 3D, ładowarka, wibracja, wiele funkcji, • 270 4- Le
gnica, tel. 0600/30-67-82,076/850-65-72 
TELEFON GSM SONY CMD C5 nowy, • 240 zł lub zamie
nię. Włocławek, tel. 0608/38-19-18 
TELEFON GSM SONY CMD J5 z SIM lockiem Ery, wibra
tor, WAP, terminarz, inne, - 770 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-85,0606/99-21-09 
TELEFON GSM SONY CMD Z5 terminarz, WAP. gry, wibra
cja, aktywna klapka, lekki, mały - 1200 zł lub zamienię na 
Motorolę V3690, do 1000 zł. Bolesławiec, tel. 0501/52-96-77, 
0503/04-88-32
TELEFON GSM SONY CMDX 2000 bez SIM locka, idealny 
do Pop, Simplus, Tak Tak, ładowarka, pudełko, książka, duży 

. wyświetlacz, bogate menu, możliwość wysyłki, cena -150 
zT.Mawor, tel. 0603/48-67-67
O  TELEFONY GSM nowe i używane, Nokia 3310 • 450 

zl, Siemens C30 - 390 zł. Motorola 3688 • 750 zł, 
Nokia 3210 • 290 zl, Siemens C2fr-190 zl, faktura 
VAT. LOMBARD „EURO-P.A.", Wrocław,~ul. Piłsud
skiego 92, tel. 071/341-75-48 01032481

WYŚWIETLACZ DO TELEFONU Nokia 3210 • 65 zł, Nokia 
5110 - 55 zł, oryginalne. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
WYŚWIETLACZE DO TELEFONÓW NOKIA 5110, 6110, 
6150,5130 • 100 zł. Wrocław, tel. 0605/91-62-00 
WYŚWIETLACZE DO TELEFONU Nokia 3310, nowe, ory
ginalne - 120 zł, lub hurtowo - 100 zł/szL Pieńsk, tel. 
0608/71-11-86
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA M 3288 z nume
rem w sieci Plus, na rower górski, z przednimi teleskopami, 
możliwa dopłata. Wrocław, tel. 0605/94-50-07 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 Nokia 3310, w b. 
dobrym stanie, z gwarancją oraz Nokia 5110, w dobrym sta
nie, bez ładowarki - na Alcatel 501, bez dopłaty. Kąty Wro
cławskie, tel. 0603/61-75-15
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem, uży
wany 1 mies., na Nokia 8210, dopłacę 300 zł. Niemodlin, 
woj. opolskie, tel. 0501/40-79-86 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 na Nokia 3210, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/783-7745,0503/99-06-99 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 na telefon Nokia 
3310, z dopłatą. Świdnica, tel. 0604/62-54-35 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110 • 650 zł na telefon 
Nokia 6210. Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD90 - na Erics
son T28s lub T20s. Wrocław, tel. 0501/28-3949 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD90 srebrny 
nowy, zapakowany, 2-systemowy ♦ Motorola P7389, nowy, 
zapakowany, 3-systemowy ? na telefon GSM Nokia 6210, 
nowy, w pudełku. Wrocław, tel. 0501/46-67-55 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I 3-mies., kom
pletny, bez SIM locka - na Nokię 3310. Głogów, tel. 
0607/07-55-91
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, 
pudełko, ładowarka, instrukcja, bez SIMIocka, stan b. dobry 

' • na Nokię 3310. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I cena 300 zł • 
na Nokię 8210, z dopłatą. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
ZESTAW SAMOCHODOWY NOKIA do Mercedesa, na dwie 
karty, możliwość nagrywania rozmów, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-29-58
ZESTAW SŁUCHAWKOWY, - 15 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35

BIZNES
O  „AUTO • HANDEL „PALCARS” : sprzedaż, skup 

aut powypadkowych, uszkodzonych i całych. W 
ofercie na placu zawsze ponad 50 aut uszkodzo
nych. CENY KONKURENCYJNE!!! Kupujący nie 
płaci podatki od kupna. Zapewniamy tani trans
port na terenie całego kraju. Prowadzimy również 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH, CAŁODOBOWĄ 
POMOC DROGOWĄ I SKUP AUT,, czynne 8-17.30, 
Wrocław, kier. Jelcz, 500 m za CPN, ul. Swojczyc- 
ka 99, tel. 071/348-34-78 (fax), 0601/21-75-42, 
0601/70-17-36 (non-stop) 81012251 

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. 01030941
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
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 • zadzwoń! Błyskawicz
ne kredyty na 14 tygodni do 3.000'zł. „WISTA", 
Wrocław, ul. O łbińska 19, I piętro, tel. 
071/329-31-58 01030321

O  ASTROLOG, PSYCHOLOG rozwiąże Twoje proble
my, doradzi w trudnych sytuacjach życiowych, po
może w sprawach biznesu, pomoże wybrać od
powiedniego partnera, ukierunkuje w sprawach 
nauki i wyboru przyszłego zawodu. Wrocław, tel. 
071/361-4948 Opole, 077/442-72-40 01031011

O  ATRAKCYJNE CENY NOCLEGÓW dla pracowni
ków, Wrocław Fabryczna (rejon DH Astra), par
king, faktury. Wrocław, tel. 071/352-36-57, 
0601/75-46-14 80009861

O  ATRAKCYJNE KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI do
30.000 zł oraz profesjonalne doradztwo finanso
we. Tel. 0606/33-26-92 01031661

O  BIURO INFORMACJI MOTORYZACYJNEJ przyjmie 
przedstawicielstwo firm motoryzacyjnych (produ
centów, dystrybutorów), w celu informacji i rekla
my oraz prezentacji wyrobów motoryzacyjnych 
(akcesoria, części samochodowe, narzędzia), dla 
naszej sieci warsztatów, sklepów, serwisów, firm 
transportowych. „AUTO-MOTO SCORPION". 
50-966 Wrocław, skr. pocztowa 2113, tel. 
0602/15-26-77 02026431 

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 80011251

O  CENTRUM KREDYTOWE. Gotówkowy do 5.000 zł, 
bez poręczenia, 3 osoby • 670 zł + rata. Hipotecz- 

'  ny; do 28 lat, do 100% wartości, bez wyceny nie- 
ruchomości, 7.5% w EUR. Zamieniamy kredyty 
złotówkowe na-EUR. Zapraszamy do współpracy: 
developerów, spółdzielnie mieszkaniowe inwesto
rów budowlanych, biura obrotu nieuchomościa- 
mi i in. osoby fizyczne i prawne, z terenu Dolne
go Śląska i Opola. Świdnica, tel. 074/851-35-46 
/fax, 0605/57-98-28 01031301

O  DAM KOSZTY so lidnie, faktury VAT., tel.
0503/09-52-84 02026041

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 31,1991 r., 2400 ccm, tur
bo D, biały, wymiary skrzyni ład. 3x18x1.4 m • 150 
zł/doba lub 1.600 zł/m iesiąc. Wrocław, tel. 
0607/62-80-53 80012251

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w branży motoryzacyjnej. 
Wrocław, tel.'0605/69-23-81
DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA dochodowa, w centrum Cie
plic, - 67.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755 7̂ 5̂9 
FIRMA oferująca do sprzedaży urządzenia do pozyskiwania- 
energii odnawialnej, podejmie współpracę z osobami chęt-

KRED YT ODNAW IALNY 
DO 30.000 ZŁ 

Z UBEZPIECZEN IEM  
NA ŻYC IE  KREDYTOBIORCA

tel. 0-501 768 441,0-603 953 493

(gB
W BC RATY 

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
Potrzebu je sz  gotów ki - p rzy jd ź d o  nas il!  

Z apew n iam y  kredyt bez  po ręczyc ie li, 
m ilą, s z y b k ą  i p ro fe s jona lną  obsługę.

Legnica, ul. Witelona 6 
tel. 076/866-07-32,862-80-72 

Wałbrzych, ul. Gdańska 1 
tel. 074/842-93-83,842-63-52 

Wrocław, ul. Zielińskiego 39 
tel. 074/332-66-69,338-00-26 

Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 9/322 
tel. 068/327-20-11 w. 258 

Zapraszam y: pon.-p t w  godz. 9.00-17.00

PRODUCENT
OKNA PGV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

C E N Y ! OG995061
JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI 

ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 
CENĘ NA PODOBNE jlgNA

ZWRACAMY RÓŻNICE
Wrocław _  O7O C *  OO 
Grabiszyńska 55 Q  W I Ł  U

£ jB 3Ę  ® 336 28 14
NaęHTM flij

m

TR A N SP O R T
pojazdów i ładunków  

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
Wrocław, ul. Krakowska 15, 
telffax.782 84 69. 782 84 68

nymi do otwarcia biur regionalnych na terenie całej Polski. 
Wrocław, tel. 310-18-14,0603/07-77-08 
O  IMPORT - EKSPORT WWW.PROBIZZ.PNET.PL Biz- 

nes-promocje między krajami Europy Zachodniej 
dla polskich firm przez interrlet i nasze przedsta
wicielstwo, wraz z obsługą prawną. Projektowa
nie stron internetowych w językach obcych oraz 
w j. po lsk im .te l. 0601/74-80-07 01032511

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. 076/85440-81 wewn. 
260 01026121 

KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł. bez poręczy
cieli, ubezpieczenie gratis. Wrocław, tel. 0607/29-89-79 
KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł i zabezpiecze
niem w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Wro
cław. tel. 0607/05-05-89
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

KREDYT odnawialny, do 30.000 zł, z ubezpieczeniem na 
życie kredytobiorcy. Lubin, tel. 076/841-13-50 do godz 15, 
0606/46-06-69
KREDYT ODNAWIALNY bez poręczycieli, do 30.000 zł. Wro
cław, tel. 0608/66-24-15
O  KREDYTY do 12.000 zł, bez poręczycieli, bez zgo

dy współmałżonka, oprocentowanie 15% w skali 
roku, bez opłat wstępnych, w 3 dni, ubezpiecze
nia OC, AC, zielona karta gratis, II, III filar, bez
płatne doradztwo. Wrocław, tel. 071/322-38-70, 
0501/23-42-39 01031871

O  KREDYTY 15% w skali roku, bez zgody współmał
żonka, bez poręczycieli, gotówka w 4 dni, bez 
opłat wstępnych, ubezpieczenia AC, OC, różne 
firmy, zielona karta gratis, pakiety, możliwy do
jazd do domu, również leasing na maszyny. Wro
cław, tel. 071/322-38-70,0501/2342-39 01030871 

O  KREDYTY 18%, do 5.500 zł bez poręczycieli, po
wyżej z poręczycielem, zatrudnienie 3 miesiące, 
wiek do 75 lat, dochód minimalnie 250 zł, bezpłat
ne otwieranie kont osobistych i lokacyjnych. Wro
cław, Hotel Monopol, p. 416, tel. 071/343-79-20, 
0601/22-95-06 01031751

KREDYTY GOTÓWKOWE od 1.000 zł do 10.000 zł, bez 
poręczycieli do 5.000 zl. Legnica, tel. 076/722-53-22, 
0609/29-08-38
KREDYTY GOTÓWKOWE bez poręczycieli, również dla 
osób z małym dochodem (500 zł netto). Legnica, tel. 
0605/40-07-18.0607/3547-18 
KUPIĘ DOCHODOWĄPRODUKCJĘ przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Wrocław, tel. 0503/72-64-06 
KUPIĘ WEKSLE Wrocław, tel. 0600/61-02-80 
O  LIKWIDACJA SKLEPU ODZIEŻOWEGO wyprze

daż, 50% taniej, już od 10 lat, minimalne zakupy 
na kwotę 50-100 zł. Wrocław, tel. 071/322-38-70, 
0501/23-42-39 01031881

TRANSPORT OSOBOWY
do 10 osób, tel. 074/851-3-7-37,852-50-37 w 
do 18 osób, tel. 0601 52 50 37 I
do 29 osób, do 49 osób 1

KREDYT ODNAWIALNY 
d o  30 O O O zł z  u b e zp ie c ze n ie m  

n a  ż y c i e  b e z  p o r ę c z y c ie li  
0  6 0 2  1 5 0  4 3 5  opni,„h7

WYPOŻYCZALNIA 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH „ 

Wrocław, tel. Ó607145113, |  
0607480872 I

O  MIESZALNIA LAKIERÓW MAX-MEYR-MIPA 3 seg- 
menty, cena do uzgodnienia. Tyniec Mały, tel. 
071/311-80-22,090/34-48-91 84017101

O  NAWIĄŻĘ KONTAKT z właścicielami ośrodków 
wczasowych, hoteli, moteli, itp., osobami rozpo
czynającymi podobną działalność. Wrocław, tel. 
0607/43-23-55 02025731

NAWIĄŻĘ KONTAKT z osobami, które pomogą wyjechać 
na pobyt stały dó Niemiec lub innego państwa. Wałbrzych, 
tel. 074/840-25-20,0606/35-61-91 
NAWINĘ KONTAKT z  właścicielami ferm strusi w celu uzy
skania informacji o hodowli. Ziębice, tel. 074/819-30-13

TRANSPORT 1 ,51 %
FIAT DUCATO MAXI

PRZEW ÓZ OSÓB 8+1 
FAKTURY 

tel. 071/310-20-98, 0-602 591 452 
............................" B K S E W

Karta kredytowa z limitem do 30.000 zł 
i zabezpieczeniem w postaci ubezpiecze
nia na życie kredytobiorcy oraz ubezpie
czenia naiycie. 0P012114

Tel. 0-605 855 835
„  _  -  _  _  B  OP003734

OS C  Af t  http://oscar.of.pl

W YPO ŻYCZALN IA  
S A M O C H O D Ó W

Legnioa,ul.Bociania3tel 07605437-33,030173 4270

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
Wrocław, tel. 372-10-27 

0-603 64 01 50
O P990384

AUTO-TRANSPORT
kraj, zagranica - KONCESJA £
ład. do 6 ton - ok. 70 m3 |

pomoc drogowa - lad, do 3 aut jednorazowo
te l.  3 1 5 4 0 -5 1 , 0-601 9 5  1 6  78

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 92 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) 8.06.2001

http://WWW.PROBIZZ.PNET.PL
http://oscar.of.pl


POMOC
KREDYTOWA

•‘ KREDYTY dla przedsiębiorców 
(obrotowe i Inwestycyjne) oraz 
OSÓB PRYWATNYCH (warunki kre
dytu negocjujemy indywidualnie)
•r KREDYTUJEMY NOWO POWSTAŁE 
FIRMY (działające minimum 6 miesięcy) 
^  0 7 1 /3 4 1  -95-76 
« =  0604-808-262

W Y P O Ż Y C Z A L N I A  
S A M O C H O D Ó W  

O S O B O W Y C H  
Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13 

325-45-36, 0502 34 24 91

^Shup iw to li kolorow ych^  
I mohulolwry opowie 

ul. Wapienna 28 {wejście od podwórka) 
czynne:od 9" do 16", w soboty od 8" do 11" 
PRZY WIĘKSZYCH ILOŚCIACH TRANSPORT BEZPŁATNY 

V  te l.  071/78 55  9 0 7  J

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

osobowe, dostawcze §
LUBACHÓW  3 k/ŚWIDNICY =

tel .074/850-96-66,0-502 520 487 -

L Centrum Obsługi Finansowej 
C.M. ARENA. ul. Komsndorsks 88 
w godł. 9 "  - 19", tel. 071/788 88 82

KREDYT. 4%;;
termoizolacyjny na:

OGRZEWANIE °P01151° 
OKNA I DOCIEPLENIA 

53-652 Wrocław, ul. Kruszwicka 24 
071/ 3 5 5 -7 8 -2 1 , 0 5 0 1  5 5 -1 0 -8 5

AUTO-POLONIA
WYPOŻYCZALNIA

SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH™.

W r o c ł a w  u l.  S z c z y t m c k a  4-5/6 
071/322-23-37, 327-70-83

Biuro rachunkowe - licencja 
ceny promocyjne°P005162

Krystyna Lenart, 50-572 Wrodaw, 
ul. Wandy Rutkiewicz 1 (czynne: 10-16)

tel. 071/782-84-58, 0-605 693 520

/Panek  Ren t  a C ts l 076/1460163,0502361911

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

OP0061Z9
L u b in  ul. Padcrcwiłacgo 20/1 om stacji ptliw D E A

u iv p o z v c z n L N in
NOW YCH SAM OCHODÓW  

DOSTAW CZYCH
od 95 zł za dobę &  «at B 

od 198 zł za dobę
PEUGEOT PARTNER HDI 

5 osobowy 
klimatyzacja, ABS, 2xAIRBAG, 

tylko 4,51/100 km diesel, 
cena 2 2 0  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  listy  obok]
USŁUGI TRANSPORTOWE

NIEMIECKA NOWA ODZIEZ DZIECIĘCA
Disney, Schumacher, Winnie The Pooh 

oraz inna odzież opoiosu  
ATRAKCYJNE CENY

B.P. "Olimp" sp. z o.o., ul. Wagonowa 10 (teren 
Adtranz Pafawag), tel 071/35940-30.00607 28 32 78

nawiążemy stałą współpracę
Wrocław, ul. Legnicka 62c p.220, tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73

WYPOŻYCZALŃ IA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I LAWET

wypożyczalnia
samochodów
dostawczych

POMOC
DROGOWA

OP004285 .

tel. (071) 346-22-71, 0-601 301-676L. '  U

ZAPRASZAMY PO KREDYT GOTÓWKOWY
 do 10.000 zl bez poręczycieli. opo122tb
Również Kredyty Samochodowe, Mieszkaniowe 

i  Pożyczki Hipoteczne

]
PRODUCENT

FOLIA HDPE 
WORKI 

REKLAMÓWKI
PPH ER G O PAK o

ul. STARGARDZKA 3a I 
(boczna Metalowców 25) S 

54-156 W ROCŁAW
te l. 0601 330 590  

|tel./fax. (071) 35  18 937|
w w w .e r g o p a k .c o m .p l

O  NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą, która ma kwa
lifikacje na prowadzenie działalności handlowej, 
posiadam zaplecze 200 m2 lub inna propozycja. 
Raw icz, tel. 065/545-26-31 w godz. 20-21 
01031831

O  NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z tartakami lub wydzler- 
żawię tartak, prowadzimy roboty ciesielskie. Wie- 
ruszów, tel. 062/784-34-77, 0604/34-34-77 
01032601

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w kraju i za granicą, w dziedzi
nie pozyskiwania energii odnawialnej., tel. 0602/85-87-44, 
071/372-59-79 po godz.18
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ.z odpowiedzialną osobą celem 
poprowadzenia filii (firma z Austrii), wskazana działalność 
gospod., tel. 0043 6644 425 779., tel. 071/373-95-09 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z dostawcami odzieży używanej - 
komis, posiadam duży lokal w dobrym miejscu. Brzeg, tel. 
077/416-31-28 po godz. 17,077/416-23-46 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ przyjmę przedstawicielstwo, inne

KREDYTY
BANKOW E, ODSETKI OD 4,2%

[ N A  M IE S Z K A N IA , D O M Y|  
zakup, remont, budowa 

do 100%, do 25 lat 
P O Ż Y C Z K I H IP O T E C Z N E  | 
pod zastaw domu, mieszkania

G O T Ó W K A  - d o  4  la t  
w ciągu 3 dni, odsetki od 11%

Wrocław, ul. Czekoladowa 64 A 
T E L .  071/333-72-57  

0 -6 0 1  6 9 4  5 3 4

propozycje, posiadam halę o pow. 250 m2 ♦ biura w Legnicy. 
Legnica, tel. 076/854-27-33,0601/73-42-70 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z importerem używanych zamra
żarek do lodów i mrożonek, stała współpraca. Oława, tel. 
0503/89-92-39
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami zajmującymi się han
dlem obwoźnym. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą sprowadzającą uszkodzo
ne monitory z Niemiec. Wrocław, tel. 0607/72-63-79 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (fiimą) posiadającą ma
szyny drogowe (równiarka, walec i inne) do okresowego po
prawiania drogi (polnej, szrotowej) metodą gospodarczą. Wro
cław, tel. 071/316-18-08
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w zakresie obróbki metali koloro
wych lub inne propozycje. Zawisna, tel. 0608/32-43-65 
O  NOWO POWSTAŁY PUNKT SKUPU metali koloro

wych i makulatufy szuka poważnych odbiorców. 
Wrocław, tel. 071/336-57-93 01031001

O  NOWO URUCHAMIANA DOLNOŚLĄSKA GIEŁDA 
ODZIEŻOWA w centrum Wrocławia posiada wolne

KARTA KREDYTOWA 
Z LIMITEM 30 000 ZŁ
i zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia 

na życie kredytobiorcy opoiosu 
t e l .  0 6 0 1  9 8 9  6 7 8

.  071/325 19 49 
r 0601 73 25 77

www.mlcar.Dl 3 -17m3

łatwo dostępny

KREDYT
_______ gotówkowy______

BIELAWA. Wolności 109 
tel. (074) 83-399-83 
LEGNICA, Reymonta 18 
tel. C076) 85-25-805

powierzchnie do wynajęcia, dla producentów 
odzieży, galanterii itp. Ilość miejsc ograniczona. 
Wrocław, tel. 071/359-46-41, 071/356-24-42 
80011451

ODSPRZEDAM DOCHODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ na terenie 
hipermarketów. Szczecin, tel. 0501/63-63-22 
ODSTĄPIĘ DŁUG z klauzulą wykonania, - 7.000 zł. Święto- 
szów.tel. 075/735-63-01
POMAGAM W ODZYSKANIU premii gwarancyjnej z książe
czek mieszkaniowych, pełna skuteczność. Wrocław, tel. 
071/344-29-68
O  POMOGĘ W OCLENIU KAŻDEGO SILNIKA. Bole

sławiec, tel. 0602/71-23-81 03002991
POPROWADZĘ OŚRODEK WYPOCZYNKOWY hotel, pen-

PIENIĄDZE NA LATA 
Z UBEZPIECZENIEM  
KARTA KREDYTOWA POWAŻNEGO BANKU

OPOH889

tel. 0-607 239 890

WYPOŻYCZALNIA BUSOW 
9 -o s o b o w y c h
tel. 074/851 -37-37 

tel. kom. 0-601 525 037

PROFESJONALNA FIRMA
PROWADZI POŚREDNICTWO WINDYKACJI 

NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH 
SKUTECZNIE IW  TERMINIE

tel. 071/34-53-200, 0-602 49 19 45

TRANSPORT SAMOCHODÓW 
I TOWARÓW

W R O C Ł A W l 
tel |071) S48 0546,0^05 93 06 69J

[W YPOZYCZAL^
V  ^OSOBOWE, DOSTAWCZE V  /

sjonat, małżeństwo z uprawnieniami i długoletnim doświad
czeniem. Świeradów Zdrój, tel. 0605/62-63-23 
POPROWADZĘ PRZEDSTAWICIELSTWO (filię, oddział) - 
posiadam lokal biurowy we Wrocławiu, wszystkie media. Wro
cław, tel. 0607/60-84-84,071/336-1041 
POSIADAM 800 ha gruntu kl. V i VI (w 1 kawałku), w tym 42 
ha lasu, działki rekreacyjno • rolne. Nadaje się na hodowlę 
zwierzyny płowej, dziki, daniele, konie. Zbyt mięsa do krajów 
UE zapewniony • oczekuję propozycji współpracy. Wolibórz, 
tel. 074/872-41-09
POSIADAM ATRAKCYJNY LOKAL handlowy, 60 m2, przy 
głównej ruchliwej trasie, nadający się na każdą działalność, 
własny grunt oczekuję propozycji., tel. 071/357-52-99 
POSIADAM BUDYNEK w Kiełczowie (kolonia), 90 m2, wolno 
stojący, siła, gaz, telefon, okratowąny, na magazyn, ftp., ocze
kuję propozycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
POSIADAM DUŻY GARAŻ z kanałem, pow. magazynową w 
piwnicy. Oczekuję propozycji z branży motoryzacyjnej, przed
stawicielstwo handlowe lub inne. Wrocław, tel. 071/373-76-06 
POSIADAM GRUNT kl. V i VI w jednym kawałku, 390 ha, w 
tym 42 ha lasu, działki rekreacyjno-rolne, nadają się do ho
dowli zwierzyny płowej (dziki, dan iele, konie), zapewniony zbyt 
mięsa do Europy Zach., oczekuję na propozycję współpracy. 
Wolibórz, tel. 074/872-44-11
POSIADAM GRUNTY pod budowę motelu, barn, pozwolenie 
na budowę, przy drodze krajowej 1,50 ha ♦ 1,40 ha, stawy

mochodowych (z zamkiem), haczyków, kółek plastikowych. 
Wrocław, tel. 071/349-23-92
O  POSZUKUJĘ HURTOWYCH ODBIORCÓW metali 

kolorowych, puszek. Kobierzyce, ul. Mokra 3, tel. 
0601/57-31-10 01030991

POSZUKUJĘ OSÓB do prowadzenia pośrednictwa finanso
wego - kredyty, leasing i inne, wskazana licencja PUNU, rejon 
byłego woj. wałbrzyskiego i legnickiego, b. dobre warunki fi
nansowe. Jawor, tel. 076/870-62-78,0605/76-36-37 
POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką min. 100.000 zł, do 
prowadzenia dochodowej działalności. Legnica, tel. 
0604/47-10-69
POSZUKUJĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO z zare
jestrowaną działalnością gosp., do sprzedaży produktów - pro
wizja, wymagany własny samochód. Ząbkowice śląskie, teL 
074/815-35-47 w godz 17-18
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z gotówką do rozwinięcia dzia
łalności istniejącego Ośrodka Jeździeckiego. Kobierzyce, teL 
071/311-16-37
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z gotówką, do biura obrotu wie
rzytelnościami wekslowymi, tylko poważne oferty. Wrocław, 
tel. 0600/61-02-80
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA biznesmena, sponsora lub zakła
du, celem produkcji tarcz sprzęgłowych do samochodów za
chodnich TIR, posiadam 3 patenty na ich produkcję, wejdę w 
spółkę lub odstąpię. Wrocław, tel. 071/346-65-58, 
0501/30-7049
O  POŻYCZKA ODNAWIALNA 30.000 zł, na dowolny 

okres, spłaty w formie karty kredytowej, + ubez
pieczenie na życie kredytobiorcy. Wrocław, tel. 
0501/76-84-42 80011501

O  POŻYCZKI BEZ PORĘCZYCIELI od 1.000 do 10.000 
zł. Wrocław, tel. 0608/19-26-99, 0502/67-60-25 
02025761

' 071/ 325 19 49, 0601 73 25 77

'WYPOŻYCZALNI

rybne - spustowe, całość do sprzedania - 250.000 zł. Głogów,
tel. 076/834-70-06,0601/39-67-01
POSIADAM HALĘ PRODUKCYJNĄ 150 m2, wys. 3 m,
wszystkie media, wynajmę lub wejdę w spółkę. Oleśnica, tel.
071/314-98-51
POSIADAM LOKAL przeznaczony na działalność gospodar
czą, siła, woda, oczekuję na propozycje. Wałbrzych, tel. 
074/665-74-03
POSIADAM LOKAL UŻYTKOWY pow. 30+10 m2, w centrum 
Wrocławia, niski czynsz, przyjmę wspólnika prowadzącego 
własną działalność gospodarczą. Wrocław, tel. 071/789-63-09 
POSIADAM PAWILON 200 m2, ocieplony, ogrzew., działka 7 
a, w Dąbrowie Niemodlińskiej, oczekuję propozycji. Opole, tel. 
077/464-67-77
POSIADAM TEREN ogrodzony, koło domu, zaplecze, wszyst
kie media, nadaje się na centrom ogrodnicze lub inne, ocze
kuję propozycji. Trzebnica, tel. 071/387-09-28 
POSIADAM WARSZTAT SAMOCHODOWY nowo otwarty, 
wejdę w spółkę i inne propozycje. Kozów, woj. legnickie, teL 
0606/16-95-59
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty 
pod stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę 
mieszkalno-rekreacyjną(6 ha), 20 km od Wrodawia (Czeszów), 
włączone do światowej sieci ochrony jezior ,Living-Lakesa • 
oczekuję propozycji lub sprzedam. Wrodaw, tel. 071^39-72-81 
POSIADAMY DO WYDZIERŻAWIENIA w Świdnicy, przy uL 
Towarowej, w zależności od potrzeb - powierzchnię magazy- 
nowo-biurowo-produkcyjną, z pełnym zapleczem., tel. 
0603/97-62-22 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AC0224 www.autogielda.com.pl) 
POSZUKUJĘ BIUR KREDYTOWYCH do współpracy w za
kresie udzielania kredytów gotówkowych bez poręczycieli 
Oleśnica, tel. 071/314-40-77 w godz 10 -17 
POSZUKUJĘ DO WYDZIERŻAWIENIA oprzyrządowania sta
cji LPG. Września, tel. 0603/98-07-61,0607/68-62-62 
O  POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA samochodu • Kamaz, 

wywrotka. Wrocław, tel. 0606/53-00*45 80012041 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW do sklepu odzieżowego, odzie
ży damskiej i młodzieżowej. PHUP „Skorpio', 58-100 Świdni
ca, ul. Pułaskiego 51
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW opakowań do pokrowców sa-

Chwilowo brak Ci gotówki? j 
Chcesz zapewnić bezpieczeństwo l

finansowe sobie, rodzinie i partnerom w interesach?
Kredyt odnawialny tez poręczycieli z ubezpieczeniem.
Wrodaw i Dolny Śląsk tel. 0-501 351 262

'OSOBOWE, DOSTAWCZE

POŻYCZKI GOTÓWKOWE 1000-10.000 zł, również bez po
ręczycieli. Wrocław, tel. 07-1/351-66-15 
PRODUKCJA KOSZY do zbiórki butelek plastikowych PET; 
oczekuję zamówień oraz współpracy. Wierzbięcice, tel. 
077/435-4747,0605/29-58-17 
PRODUKCJA METALOWA ze wzorami, dokum., doradztwo 
techn., w cenie od 7.000 zł do 45.000 zł. Kamieniec Wrocław
ski, tel. 071/781-6347 *
PRZYJMĘ KREDYT w wysokości 50.000 zł, na okres 3 lat 
oprocentowanie w stosunku rocznym 25%, zabezpieczenie. 
Gizałki, teł. 062/741-14-16
O  PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wysokości 10 tys. zł, na 

rok, na 50%, umowa notarialna + weksel. Głubczy
ce, tel. 0602/4642-54 01030951 

PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 20.000 zł na okres 6 miesięcy, Umo
wa notarialna, weksel, tylko poważne oferty, z Dolnego ślą
ska, bez opłat wstępnych. Legnica, tel. 076/856-13-14 po 16, 
Darek
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł, na 4 mies., oddam 
7.000 zł, umowa notarialna ♦ weksel. Trzebnica, tel. 
071/312-94-84
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 30.000 zł, na 1 rok, 5% w 
skali miesiąca, umowa notarialna + weksel, ewentualnie pod 
zastaw nowego domu, stan surowy. Wrocław, tel. 
0608/16-25-78
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. ok. 10.000 zł, na wysoki pro
cent (10% miesięcznie), umowa notarialna, weksel lub inne 
zabezpieczenia Wrocław, tel. 0606/31-91-86 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO inne propozycje, hala 
250 m2, biura, w Legnicy. Legnica, tel 0601/7342-70 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni zwią
zanej z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, posia
dam halę o pow. 600 m2, w Głogowie. Polkowice, tel. 
076/831-10-16,0606/44-30-90 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO pośrednictwo, Strze
gom, Świebodzice. Świebodzice, teL 0603/22-97-28 
PRZYJMĘ TOWAR odzież, obuwie lub inny, atrakcyjny, na 
dogodnych warunkach, do sprzedaży na targowiskach w Le-~ 
gnicy, Jaworze, Strzegomiu. Jawor, tel. 076/870-62-78, 
0605/76-36-37
PRZYJMĘ W KOMIS kosiarki spalinowe, rowery, sprzęt AGD 
(zachodnie) lub za częściową odpłatnością. Malczyce, teL 
0603/50-85-37
PRZYJMĘ W LEASING MERCEDESA ciągnik siodłowy lub 
Man, koncesja na Niemcy, - 50.000 zl., teL 0600/45-0747 
O  PZU ŻYCIE SA • NASZA POLSKA zapewni bezpie

czeństwo finansowe Twoje i Twojej rodziny w pra
cy, na urlopie, za granicą przez 24 godziny na dobę, 
zabepieczy Twój kredyt pomoże w otrzymaniu kre
dytu. Zadzwoń i umów się z naszym agentem. Wro
cław, teł. 0501/48-35-56 02025611

SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana, nie rozpoczęta, - 20.000 zł.
., tel. 0608/44-97-75
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 tynkiem.., tel. 0605/65-95-18 01030281

Nowoczesne systemy • 
grzewcze i sanitarne - j  

w domkach jednorodzinnych 
sprzedaż - montaż - serwis 

tel. 071/793-56-18, 0-605 277 348

LAKIERNIA PROSZKOWA
DUŻE ELEMENTY do 2,5 m 
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE
________ tel. 071/372-55-78 0P012471
O  SUPERKREDYT bez poręczycieli i analizy rodziny. 

Wrocław, tel. 071/343-44-67, 0502/41-11-60 
01030691

UDZIAŁY w budowie pod najem, w Jeleniej Górze, 51% od 
220.000 zŁ Jelenia Góra, tel. 0606/40-78-15 
UDZIELĘ KREDYTU gotówka, bez poręczycieli, w dom u klien
ta, wstępna decyzja przez telefon. Wrocław, tel. 0502/02-53-11 
UDZIELĘ KREDYTU bez poręczycieli na zakup materiałów 
budowlanych, robociznę, mieszkania, samochody, dla aktyw
nych marketingowców możliwość współpracy. Wrocław, tel. 
071/784-44-57
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw, korzystny procent Wro
cław, tel. 0501/62-82-53
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI obrót wierzytelności, cesje, płat
ne dopiero po skutecznej windykacji., tel. 0604/48-11-23

TOP SECRET
BIURO DETEKTYWISTYCZNE

- wyw iady i ustalenia,
- poszuk iwanie osób,
- doradztwo w  zakresie bezpieczeństwa
-  d z ia ła n ia  na  r z e c z  f irm  

u b e z p ie c z e n io w y c h
- inne n iekonw enqona lne usługi. '
Tel. 071/338-16-30. 0605/258-260OP012324

STUDNIE
tei. 071/327-71 -45,0-90 376 374

k o w a ls tw o
'P ILA R * : 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 

OPO10626 - (071) 35-30-311

USŁUGI
UWAGAi W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłosze
nia płatne. Cena • 12 zł z VAT. Maksymalna długość ogło
szenia • 240 znaków maszynowych. Redakcja .Auto Giełdy* 
O  NADMUCHOWE OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA 

domów, mieszkań, biur, sklepów, obiektów wiel- 
kokubatorowych. Wrocław, tel. 071/317-14-53, 
0603/4645-80 01031781

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE POMOC DROGOWA 24h 
MECHANIKA - BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO

NAPRAWIAMY SEATA
Zapewniamy części (nowe i używaneLdo 
każdej marki samochodu (osobowe - duś).

Wrocław, ul. Samotworska 12, tel. 071/349-1841,0501460-970 
QP012331

O  PROWADZENIE KSIĄG PRZYCHODU I ROZCHO
DU • szybko i tanio. Wrocław, tel. 071/354-32-90 
po godz. 18, 0503/72-64-06 02025881

O  RENOWACJA MEBLI • solidnie, konkurencyjne 
ceny, własny transport. Strzelin, tel. 0602/57-24-04 
80011241

O  WYPOŻYCZALNIA CYKLINIAREK1-fazowych. Cy- 
klinowanie. Remonty kapitalne cykliniarek. Vide- 
ofilmowanie profesjonalne. Faktury VAT. Wrocław, 
tel. 071/351-8742, 0602/19-53-58 80010011

USŁUGI MOTORYZACYJNE
O  AUTO-SPAW-PLAST. Spawanie i naprawa tworzyw 

sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych 
części samochodów osobowych i ciężarowych, 
usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderza
ków, atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolek
torów, pompek, poduszek pow., osłon, lusterek I 
innych części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 
0605/69-23-81 02025891

O  AUTONAPRAWA KRECZMER mechanika, elektro
mechanika, diagnostyka, blacharstwo, lakiernie- 
two, bezpłatna wymiana oleju (Elf)! Bezpłatny test
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KARTA KREDYTOWA
BEZ PORĘCZYCIELI j g |  

t e l .  3 5 0 - 8 7 - 7 3  p o  g o d z .  1 8 " , O  6 0 1  9 4  0 9  1 2

PODNOŚNIK 
KOSZOWY 18 m

tel. 0-602 180 524, 071/360-10-30 
0P ° 12 ° M

TRANSPORT CIĘŻAROWY
11 i 23 PALETY § 

PODEJMĘ WSPÓŁPRACĘ |
lei. 0-502 386; 071/310-64-33°

płynu hamulcowego • to bezpieczeństwo Twoje i 
Twojej rodziny! Bezpłatna analiza spalinl. Wro
cław, ul. Grota Roweckiego 91, tel. 071/364-88*98 
01025221

O  BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO • 190 zł/1 ele
ment wraz z lakierowaniem. Kompleksowe usłu
gi, profesjonalne wykonanie. Wrocław, tel. 
071/789-16-50 02025941

USŁUGI SPRZĘTOW O  
■TRANSPORTOWE

O  „ADAC" USŁUGI TRANSPORTOWO • PORZĄDKO
WE : wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowanie pla
ców, podwórek. Star wywrotka, ład. 6 ton, zała-

-  PODNOŚNIK  
K O SZO W Y  -

wys. 2 2  m
O P 012480 te l. 071/391-95-41

9 Krajowy 
r ó i  n a t o w a r v .

j p  o/8 m n o ś ć  2 7 m» 
* przyczepa 25m3

%F A K T  U R Y V A T

ąśclaaanle samochodów | 
laweta I skrzynia

' M  0601 184 372,
aU;transport@ toma

P O D N O Ś N I K  
K O S Z O W Y

18 m, 45 zt/godz. OPO,193S 
tel. 071/321-14-24,0-601167 787

■ S Ł O G I T lt i lS S  P O R T O W E
M IT S U B IS H I  -  3  t  2 4  m 3 . p la n d e k a  o  
M IT S U B IS H I  -  2 .7  t  2 7  m 3 , p la n d e k a  2  
M IT S U B IS H I  -  2 .5  t  2 8  m 3 , p la n d e k a
>  P R Z Y C Z E P A  1 t 2 7  m 3_______  <"
L T -3 5  -  1 , 5 1 I Faktura VAT, koncesja
Świdnica, tel. 074/853 66 49. 0604 311 902

TRANSPORT CIĘŻAROWY 
24 t + H D S 2,5 t 

* materiały budowlane 
* maszyny • baraki budowlane 

tel. 0601/72-2&41 OPP12339

USŁUGI TRANSPORTOW E 
IVEC0 DAILY szL 2, 3.21, 28 m3 plandeka 

IVEC0 CARGO szt 2 3,5 1 35 m3 kontener+winda 
s ' IVECO DAILY 1,5T 22 m3 plandeka 

Własne T-1, T-2, faktury Vat, koncesja 
Oleśnica k/Wrodawia 

teł. 071/399-40-49, 0-601780184

TY N K I G IP S O W E § 
AGREGATEM  |

PBHiU „R0BK0N” R0BERTK0NIECZNY 
tel. 0-601 580 646, 074/815-73-43

ŁADOWACZ HDS "ATLAS"
udźwig do 4 ,51, zasięg 6 m I 

cena 7.000 zl f
telifax 077/436-41-40 lub 0-602 247 364

BUDOWA D0M0W
TYNKI GIPSOWE I CEMENTOWE

WYSOKA JAKOŚĆ OP012202

tel. 0-604 663 782

dunek gratis. Wrocław, tel. 071/352-81-21, 
0608/36-41-02 (24 godz.) 02022051 

O  „ADAMS” • TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 
do 15 europalet, auta z windami samozaładow- 
czymi. Podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
071/313-12-35 (fax), 0605/24-32-98, 0607/23-97-60 
81012671

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 V A T .t e l.  071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81012081

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  KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, wywrotki, 
ład. 6-12 ton. Wrocław, tel. 071/787-44-17, 
0601/85-26-60 02025451

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, także transport samo
chodów, 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. 
0603/5441-55 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 02025861

O  ROBOTY ZIEMNE : wykopy pod budynki I domki 
jednorodzinne, rozbiórki starych budynków, ni
welacje terenu, przewóz piasku, żwiru, tłucznia, 
ziemi urodzajnej, wywóz śmieci, gruzu, ziemi. Ła
dowarki, koparki, Kamazy wywrotki. Wrocław, teł. 
0502/5846-83,0606/42-87-63 01031541

O  ROBOTY ZIEMNE usługi wykonywane koparko- 
spycharką Białoruś, faktury VAT. Wrocław, tel. 
071/785-54-14,0604/39-6549 81012201

O  ROBOTY ZIEMNE. Koparkoładowarki (wykopy, ni
welacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi 
gruzu, przywóz piasku, żwiru, tłucznia i ziemi uro
dzajnej do ogrodu). Wrocław, tel. 0602/2346-80 
02025471

O  TRANSPORT 1.5 tony, Mercedes 207 D (podwyż
szony), ceny od 70 gr/km, faktury VAT. Również 
przewozy aut na lawecie. Nawiążę wspópracę., teł. 
071/313-83-99,0601/9748-27 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 • BUS ład. 2 tony, trasy krajowe i za
graniczne, tanio. Wrocław, tel. 0604/58-72-31 
02026171

O  TRANSPORT BAGAŻOWY - Mercedes M2, ład. do 
1 tony, trasy miejskie, krajowe i zagraniczne • ta
nio, dla emerytów zniżki • 0.70 zł/km. Znajomość 
jęz. niemieckiego. Wrocław, tel. 071/372-5248 
02025811

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

Dachy, docieplenia dachów płaskich, j 
papa teraungizewalaa, l 

obróbki blacharskie, nowe technologie. 
Tanio i solidnie

ZBU DAWBUD Świdnica tel. 0-503 016 784I

KLIN d re w n o  •  p ły ta  •  o k le ln y  e g z o ty czn e  2 
m e b le , d rzw i, z a b u d o w y  :
k lasy cz n e  I w sp ó łcz esn e

W ro c ław , u l.  D ró ż n lc z a  60 , te l. (071) 3 3  6 6  5 7 5
STOLARSTWO

O  TRANSPORT SAMOCHODOWY • Mercedes Sprin
ter maxi, trasy krajowe i zagraniczne, dyspozy
cyjność, OC przewoźnika, przyczepa laweta. Mile 
w idziana 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 • USŁUGI • PRZEPROWADZKI! Sa
mochód Daf, b. przestrzenny, kubatura 49 m3, 
dług. skrzyni 720 cm, wys. 280 cm, szer. 245 cm, 
winda o udźwigu 1500 kg, możliwość załadunku 
17 europalet z towarem. Przeprowadzki biur. 
mieszkań, przewóz ładunków przestrzennych. 
Możliwość stałej współpracy, tel. 0604/6644-17 
01031651

O  TRANSPORT, PRZEPROWADZKI przewóz osób, 
Fiat Ducato Maxi, 1,80 x 1,80 x 3,35 m, przyczepa
5,0 x 2,20 x 2,0 m, ceny: towar od 80 gr/km, osoby 
od 50 gr/km, przeprowadzki na terenie Wrocławia 
od 60 zł. Wrocław, tel. 071/367-92-14,0607/09-38-10 
81012651

O  USŁUGI TRANSPORTOWE kraj i zagranica, 8 osób 
♦ 1 lub 1300 kg, podejmę stałą współpracę z fir
mą kurierską lub inną, 24 godzJdobę. Lubin, teł. 
076/817-434 0 84017571 

O  USŁUGI TRANSPORTOWE przewóz piasku, żwi
ru, wywóz ziemi, gruzu, śmieci, nieczystości po* 
budowlanych, przywóz piasku (tańszego), przy
wóz ziemi ogrodowej. Rozbiórki starych budyn
ków i inne. Wykopy pod budynki, szamba. Zała
dunek ręczny lub mechaniczny. Posiadam kopar- 
koładowarkę Ostrówek i Fadromę oraz samocho* 
dy skrzyniowe, wywrotki,, o ład. 6-121, Wrocław, 
tel. 071/329-54-11,0602/39-27-94 81012521

O  USŁUGI TRANSPORTOWE • Peugeot Boxer, Fiat 
Ducato, ład. 1.5 tony, cena 0.80 zł/km, faktury VAT. 
Podejmę stałą współpracę. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0609/48-98-17,0604/34-33-80 01031341

O  USŁUGI TRANSPORTOWE, CIĘŻAROWE-auta od
kryte o ład. do 24 ton i dług. 12.80 m oraz kryte o 
ład. 24 ton i dług. 13.60 m, poduszki, 33 europale- 
ty. Nawiążę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
071/373-95-17,0601/74-2143 02025871

O  USŁUGI TRANSPORTOWE, podstawianie konte
nera, wywóz gruzu, nieczystości stałych, złomu.

W Y R O B Y  Z  K A M IE N IA
“TROGMA”

♦ parapety ♦  schody ♦ 
♦ blaty ♦

według indywidualnych zamówień

Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 3 
tel./fax- 071/311-06-96.0-609 513 999

USŁUGI STUDNIARSKIE
Porada i kompletna usługa. 

Gwarancja dobrego wykonania. 
Dobór, montaż, serwis pomp. 

Przyłącza do budynków.
tel. 071/357-62-51,0-605 208 567

OPO12209

D O C IE P L A N tĘ-STYROPIANEM D ll“ ‘ fi-WILNA MINERALNA DU-TERMOPIANEM -TYHjO STRU KTURALNI

OSUSZANIE BUDYNKÓW „QUATRO” OPOT 9 
KOMPLETNA BUDOWA OGRODZEŃ 

ŚLUSARSTWO - STOLARSTWO
Wrocław, ul. Prusicka 12  

tel. 3 2 7 -6 0 -0 3 , 0 -6 01  7 3 7  2 6 6

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
TECHNOLOGIA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ

te lJ fa x  076/81-87-223, tel. 0-603 16 63 66  
www.osuszaniedomow.hg.pl 0P005795

USŁUGI OGOLNOBUDOWLANE 
tynki, posadzki, płyty gipsowo-kartonowe, 

docieplenia, panele, płytki, nietypowe 
struktury ścienne i sufitowe, gładzie 

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
0P012451 tel. 0-501 434 887

ROBOTY ZIEMNE i
Wywóz śmieci, gruzu, ziemi f  

dowóz kruszywa, piasku o  
wynajem: ładowarka Ł-200 

koparka - ładowarka MECALAC 
Wrocław, tel. 311-40-94,0-602 68 32 49

Transport piasku, żwiru (wywrotka). Wrocław, tel. 
0601/71-61-18,071/327-60-46 02026991

USŁUGI BUDOWLANO  
_______ ■MONTAŻOWE
O  „ARBUD" OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI re- 

montowo-budowlane: glazura, gładzie, malowa
nie, panele, regipsy, sufity podwieszane. Wrocław, 
tel. 071/315-24-06, 0602/79-77-22 81012641

O  „SEMBUD" • WYKONYWANIE FUNDAMENTÓW, 
budowa domów jednorodzinnych, stan surowy, 
pod klucz, prace ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz. Tanio, so lidn ie. 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, tei. 071/325-19-67,071/328-20-32 01026031 

O  A  .MURARZ” USŁUGI BUDOWLANO • MURARSKIE 
budujemy domy solidnie i za rozsądną cenę, bez
pośrednia informacja 0602/172-570 lub po 
godz. 18 071/398-80-85 Kiełczów, zapraszamy 1 
e-mail strycharczyk@poczta.oneŁpl.. 80008141 

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 02026721

O  ALEX • WYKOŃCZENIA, REMONTY kompleksowo, 
w zakresie: regipsy, glazura, gładzie, panele, ma
lowanie, stolarka, dachy, docieplenia, hydraulika, 
elektryka, solidnie i fachowo, w dobrej cenie. Wro
cław, tel. 071/342-72-21 81012631

konawstwo lub współpracę z hurtownią na prace 
dekarskie. Wrocław, tel. 0608/40-09-71 02026421 

O  DOCIEPLENIA tynki strukturalne, akrylowe, mine
ralne, regipsy - kompleksowo, tanio, solidnie., tel. 
071/321-94-78,0600/36-60-94 02026731

O  DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, tynki szlachetne • ta
nio i profesjonalnie. Dzierżoniów, Wrocław i oko
lice, teł. 071/316-12-94,0604/60-75-03 02025631 

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  FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA: systemy do- 
ciepleń, zewn., wewn., tynki, regipsy, glazura, ma
lowanie, insŁ elektryczne, hydrauliczne, gładzie, 
wymiana okien, drzwi. Oferujemy fachowe doradz
two w dziedzinie remontu i wyboru materiału óraz 
technolog ii, referencjel. Wrocław, tel. 
071/345-50-86,0502/55-96-65 80012301

O  FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA systemy do- 
ciepleń, elewacje budynków, tynki strukturalne, 
remonty mieszkań, biur i sklepów, wynajem i mon
taż rusztowań. Marek Jankowski, 59421 Kaczo
rów, Mysłów 96. gm. Bolków, tel. 075/741-23-30 
84016341

O  FIRMA ŚLUSARSKA oferuje usługi w zakresie: 
konstrukcje stalowe, kraty, ogrodzenia, balustra
dy, bramy samonośne, samojezdne schody, kom
pletna budowa ogrodzeń, klinkier, piaskowiec •

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
NAJNIŻSZE CENY, 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, §
TERMINOWOŚĆ |

tel./fax 071/345-82-83 &

O  BLACHARSTWO BUDOWLANE na warsztacie, we 
Wrocławiu przy ul. Kazimierza Jagielończyka 8 (w 
podwórzu). Obróbki blacharskie dorabiane na wy
miar, np. parapety, ogniomury, pasy nadrynnowe, 
rynny, rury spustowe itp. Stała współpraca z fir
mami budowlanymi. Materiały własne lub powie
rzone. Tel. 0501/16-82-62 01031591

O  BRUKARSTWO • wykonywanie nawierzchni z 
kostki betonowej, granit, marmur, klinkier, odwod
nienia liniowe, kanalizacja zewn., studzienki, ta
rasy, ogrodzenia, profesjonalne wykonawstwo, 
so lidnie, tanio, w ielo letn ia gwarancja., tel. 
071/318-98-97.0503/61-93-96 02024951

O  BRUKARSTWO: drogi dojazdowe, chodniki, pod
jazdy, parkingi, odwodnienia liniowe, ogrodzenia. 
Wrocław, tel. 071/317-85-94. 0601/49-33-55 
80012221

O  BUDOWA DOMÓW, remonty • tanio. Wrocław, tel. 
071/362-28-09, 0602/84-22-70, 0606/76-1449 
02025721

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
w ina 98, tel. 071/393-80-29, 0602/55-38-71 
01029861

O  DEKARSKO • BUDOWLANA FIRMA WYKONA: 
ociepl, zewn., dociepl. wewn., regipsy, sufity pod
wieszane, malowanie, panele zewn. i wewn., wy
konujemy wszystkie pokrycia dachowe, blachar
ka, wykonujemy prace awaryjne, podejmę podwy-

STUDNIE 
WIERCONE 1

tel. 071/351 -25-24.0-501485157

cena do uzgodnienia!. Wrocław, tel. 071/345-50-86, 
0502/55-96-65 80012311

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  GLAZURA - REGIPS • SUFITY PODWIESZANE 
ścianki działowe, panele ścienne i podłogowe, 
ocieplenia, gładzie gipsowe, malowanie, instala
cje hydrauliczne i elektryczne • gwarancja solid
nego wykonania., tel. 071/783-08-02,0501/80-63-94 
81012191

O  INSTALACJE CO, woda, kanalizacja, sanitariaty • 
montaż, naprawa, przeróbki., tel. 0605/40-60-76 
02025741

O  INSTALACJE: CO, woda, gaz, kanalizacja. Sprze
daż i montaż kotłów CO, wkładów kominowych, 
ogrzewania podłogowego i kominków z płasz
czem wodnym do insŁ CO (tylko 7% VAT). Facho
we doradztwo, konkurencyjne ceny i rabaty. Wro
cław, teł. 071/329-70-78.0501/02-60-52 01030301 

O  KOMPLEKSOWE WYKONYWANIE REMONTÓW 
MIESZKAŃ, SKLEPÓW, HAL ITP. prace demonta- 
żowo-wyburzeniowe wraz z wywiezieniem oraz 
tynki i tradycyjne malowania, referencje. Wrocław, 
tel. 0601/58-28-25 81012461

O  OGRODZENIA I BALUSTRADY spawane, metalo
plastyka., tel. 0501/71-80-16 po godz. 15. 
071/311-91-58 01029301

O  OSUSZANIE BUDYNKÓW - izolacje poziome i pio- 
nowe, usługi ogólnobudowlane, tanio i solidnie. 
Środa Śląska, tel. 071/317-52-14, 0601/79-29-17 
01032581

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  PRZYJMĘ ZLECENIA na roboty budowlane, sta
ny surowe, tynki, posadzki, docieplenia i inne bez
pośrednio. Wrocław, tel. 071/363-40-36 81012421 

O  STUDNIE - wiercenia na działkach budowlanych, 
ogrodniczych i rekreacyjnych, montaż pomp, wy
konywanie instalacji, bezpłatne doradztwo. Wro
cław, tel. 071/357-38-18, 071/782-68-19, 
0607/62-80-58 01030881

O  UKŁADANIE, CYKLINOWANIEI RENOWACJA PAR
KIETÓW układanie wykładzin dywanowych, PCV, 
paneli podłogowych. Wrocław, tel. 071/312-05-91, 
0608/25-06-63 82001241

O  ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY oferuje bu
dowę domów od podstaw, tynki, posadzki, scho
dy, murowanie ogrodzeń z klinkieru. Faktury VAT. 
Wrocław, teł. 071/339-16-73 wieczorem 02026021 

O  ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO • INSTRUKTOR
SKICH oferuje usługi w zakresie instalacji elek
trycznych, CO, sanitarnych, tynki gipsowe maszy
nowe. Wałbrzych, tel. 0609/51-24-59 02025661

O  ZAREMBA • posadzki, podłoża betonowe • maszy
nowo. Świdnica, tel. 074/858-07-94,074/853-75-96, 
0603/78-94-49 80012011

MASZYNY
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O  AGREGATY CHŁODNICZE od 1.800 do 2.200 zł; 
parowniki, chłodnice do komór chłodniczych od 
600 do 1.800 zł, regał chłodniczy szer. 85 cm. pa
telnia gastronomicznar duża, 380 V; regulator tem
peratury • 800 zł. Zebrzydowa, tel. 075/732-13-96, 
0605/07-70-38 01029931

AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND 2 kpi., pompa głębi
nowa, nierdzewna, nowa, o wydajności 20 m2/godz., wcią
garka el., 1,51 -1.900 zł. Chojnów, tel. 0503/89-59-93 
AGREGAT DO PRODUKCJI pianki krylamidowej do ocie- 
pleń, -1.000 zl. Gliwice, tel. 0501/8246-30 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 38 kW - 4.000 zl. 2 kW -
1.100 zł... tel. 0601/08-60-21
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY HONDA 4 kW. 220 V, - 3.000 
zł. Bielawa, teL 0600/30-23-61 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. niemieckiej. 1,1 kW, -
1.200 zL Kobylin, tel. 065/548-13-18 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY stacjonarny, 60 kW. silnik
6-cylindrowy Leyland, prądnica produkcji niemieckiej oraz 
szafa sterownicza, - 25.000 zł. Legnica, tel. 0607/2448-34 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY stacjonarny. 38 kW. 
220/380V, diesel, 4 cylindrowy, oszczędny, automatyczna 
regulacja, chłodzony cieczą bogato wyposażony, -16.000 
zł. Leszno, tel. 0608/23-60-32 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej, 750 W, wa
lizkowy, mało używany, stan b. dobry, -1.600 zl. Namysłów, 
teL 0603/77-24-00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY AEG 75 kW, 410 m/h, silnik
6-cylindrowy, diesel, Magirus-Deutz, stacjonarny, szafo ste
rownicza, akumulatory, ładowarka, funkcja samozałancza- 
nia, stan b. dobry, nie eksploatowany w Polsce, -19.500 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-27,0606/39-13-88 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 55 kVA, automat bezobsłu- 
gowy oraz 38 kVA, 3 lata gwarancji, cena od 8.000 zł. Opo
le, tel. 077/464-7445
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC 2 x 220 V, 4-suw, 
benzyna bezołowiowa, 4,1 kW, b. mało używany, kupiony w 
2000 r, - 1.800 zł. Polkowice, tel. 076/845-47-82, 
076/84743-26
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2-cylindrowy, diesel, komplet
na szafo sterownicza, moc 20 kW, stan b. dobry, - 5.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-09-60,0503/05-0548 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW. 2 x 220 V, Pb/.4-suw, 
nowy model, zużycie paliwa 0,5 l/h, fabrycznie nowy, -1.200 
zŁ Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 650 W, cichy, firmowy, na 
działki lub kempingi, -160 zł, 4 kW, 1 x 380 V, 1 x 220 V, 
fabrycznie nowy, silnik Briggs Strattion, - 3.800 zł, cichy, na 
działki, 0,5 kW, 1 x 220 V - 1.800 zl oraz 2 kW, 2 x 220 V, -
2.700 zł. Wrocław, tel. 0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Generac, VT-2000,1700 W. 
220 V, zużycie 0,5 l/godz. Pb, 4-suw, nowy, nie używany, 
zapakowany - 1.100 zł. Złotoryja, tel. 0602/31-28-77. 
076/878-25-94
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TECUMSEH 1485-V, 2001 
r. fabrycznie nowy, prądnica synchroniczna 1,2 kW, zużycie 
paliwa do 0,5l/h, 220V, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 355-09-13 
AGREGAT SPAWALNICZY EWD-3-300 na przyczepie
1-osiowej, spawarka wirowa z silnikiem Ursus C-330, nowa, 

-  4.500 zł. Dzierżoniów, teL 074/830-17-38 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY WD-52, napędzany silnikiem 
SW400, wydajność 5 m3/min, na podwoziu 1-osiowym, po 
remoncie 150 h, stan b. dobry, - 4.500 zł. Lubin, tel. 
0502/60-93-39
AUTOMAT TOKARSKI DAR-63 stan dobry, - 4.200 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/346-23-73 
AUTOTRANSFORMATOR płynna reg. napięcia, różnej 
mocy, od 100 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
BUTLA ACETYLENOWA 2 szt - 150 zł/szt Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
BUTLA ACETYLENOWA 2 reduktory, węże. palniki, kpi, - 
200 zł. Kowary, teL 075/643-95-21 
BUTLA ACETYLENOWA i tlenowa, legalizowane, 2 reduk
tory, węże, kpi. palników, - 700 zł. Leśna, tel. 075/721-16-98 
BUTLA C02 legalizowana, do urządzenia spawalniczego - 
150 zł. Wrocław. teL 071/372-84-62 
BUTLA GAZOWA na propan-butan, 33 kg, - 200 zl. Choj
nów. tel. 076/818-63-17

CENTRUM WYNAJMU 
SPRZĘTU BUDOWLANEGO

«zagęszczarki gruntu  • 
* m inikoparki • pom oc drogowa *
USŁUGI - WYNAJEM  
Wrocław, ul. Strachocińska 198 
telJfax 071/346-66-15,0-604436 873

||^|URZĄDZENIA

BUTLA TLENOWA pełna, acetylenowa, legalizowana, 2 re
duktory, 25 m przewodów, kpi. palników, - 700 zł. Leśna, tel. 
075/721-16-98
BUTLA TLENOWA pełna, legalizacja do 12.2005 r, -180 zł. 
Strzegom, teL 074/855:2746 po godz. 20 
BUTLE DO MIGOMATU legalizowane, argon, argomixoraz 
Co2 - od 100 do 200 zł/szt. Oleśnica. teL 071/314-20-26 
BUTLE GAZOWE duże, legalizowane, C02 - azot, • 200 zł. 
Sobótka, tel. 071/391-03-39
CHŁODNIA KONTENEROWA 20-stopowa, dł. 6,20 m, szer. 
2,44 m, wys. 2,65 m, agregat LKE (Daikin) Ind. 8CD, 1983 
r., 460-380 V, 18C/38C, - 18.000 zł ♦ VAT. Leszno, tel. 
065/529-50-09,0602/83-31-31 
CHŁODNIA SKŁADANA 60 m3, do głębokiego mrożenia, -
9.000 z l Chojnów. teL 0503/89-59-93 '
CHŁODNIA STACJONARNA prod. niemieckiej, składana, 
kompletna, w eksploatacji, wym. 3x2x2, sprężarka na siłę, -
3.800 z l Dzierżoniów, tel. 074/832-1945,0608/45-31-85 
CHŁODNICA PRZEMYSŁOWA, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/372-6245,071/318-0343 
CYKLINIARKA 220 V, 1.5 kW, po remoncie, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/351-8742,0602/19-53-58 
CYKLINIARKA BĘBNOWA do parkietu. 220 V, 2.2 kW. dł. 
30 cm, nowa, bezpyłowa - 2.600 zł. Jedlnia Letnisko, gm 
Radomsko, tel. 068/322-11-14 
CYRKULARKADO DREWNA używana, silnik 11 kW. z osło
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ną, jedna strona na kółkach, bezawaryjna, - 900 zł. Parchów, 
gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
CZĘŚCI DO PIŁY SPALINOWEJ DOLPIMA PS-290 : wal 
korbowy, osłona sprzęgła, zbiornik, manetka gazu, zębatka 
napędowa, rozrusznik. Legnica, tel. 076/722-24-66 
CZOPIARKA OBWIEDNIOWA HELMA, • 11.000 zł. Opató
wek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
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 
DESTYLATOR DEM-20 nowy, - 1.200 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-63-11 po godz. 20,0604/77-55-20 
DWUPIŁA DO DREWNA używana, solidny wyrób, silnik 17 
KW, 3 prędkości pasuwów, dł. 2.5 m, typowa do robienia 
brusów, - 4.000 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 
076/817-11-44,0607/51-83-83 
DYSTRYBUTOR OLEJOWY do napełniania skrzyń biegów. 
- 330 zł. Wrocław, tel. 071/329-01-90 po godz. 20 
DZIELARKA TŁOKOWA WP do chleba, • 7.000 zł. Świdni
ca. tel. 074/856-91-40,0607/82-78-57 
DŹWIG HDS zasięg 5 m, nadaje się na Jelcza lub Ifę, - 4.500 
zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
DŹWIG HDS zdemontowany z IFY, - 3.000 zł. Żary, tel. 
068/374-83-51,0606/85-79-44 
ELEKTRODY EB-125 fi 3.15 mm -18 zł/opak. oraz ER-246 
fi 6 mm • 18 zl/op., K50R fi 2.5 mm -18 zł/op. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-12-43'
FARTUCHY SPAWALNICZE - 35 zł. Wrocław, tel. 
0601/89-29-34

FILTR DO PIWA, - 6.000 zł. Biała, gm. Chojnów, tel. 
076/818-69-44
FILTR • ODWADNIACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA VAN
fabryczny, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
FORTUNKA fi 60, 70 i 80 mm, nowe, do 1200 zł. Wrocław,
tel. 071/345-78-57 po godz. 20
FREZARKA blat 100 x 70 cm, - 1.600 zł. Kluczbork, tel.
077/418-48-94
FREZARKA FWC-25, - 2.400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-63-82,0503/35-63-82 
FREZARKA posuw, płynna reg. • 2.000 zł i druga dolnow- 
rzecionowa -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
FREZARKA FYA-32, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-20-01 
FREZARKA 1 FRA pionowa, prod. Pruszków, stół dł. 1.000 
x 280, głowica skrętna, • 3.500 zł. Wysocko, gm. Przygodzi
ce, tel. 062/592-64-72,0604/81-11-86 
FREZARKA, 1972 r. pionowa, prod. koreańskiej, zakres po
suwu suportu 500/700, dwa silniki. Wrocław, tel., 
0608/16-52-81.
FREZARKA DO DREWNA, -1.100 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-00-48
FREZARKA DOLNOWRZECIOŃOWA samoróbka, profesjo-

AUTOMATY TOKARSKIE WIELOWRZECIONOWE 
- WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM §

Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 §
tel. 071/357-08-63 -

nalnie wykonana, 2 prędkości. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-91-37 po godz. 16
FREZARKA NARZĘDZIOWA FUS 22,1987 r. stan b. dobry, 
pełne wyposażenie, stół obrotowy, stół .łamany", szafka na
rzędziowa, głowica do szlifowania, - 13.400 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-95-78
GENERATOR EG 200 prod. japońskiej, 2000 W. 50 Hz, RPM 
3000,230 V, 8.7 A, DC 12V10 A, -1.100 zł. Kąty Wrocław
skie. tel. 071/316-89-19
O  GIEŁKA • KOMIS MASZYN I URZĄDZEŃ przyjmu

je bezpłatnie zgłoszenia na sprzedaż maszyn, tel. 
0503/94-32-99 80012051

GIĘTARKA do prac blacharskich, dług. 2 m, ciężar 160 kg, 
prod. fabrycznej, stan idealny, - 1.400 zł. Głogów, tel. 
076/835-69-37,0605/43-32-91 - 
GIĘTARKA aluminiowa, dług. robocza 2.56 m.b., do obró
bek blacharsko-dekarskich Jub do profili aluminiowych, •
4.000 zł (możliwość wystawienia faktury VAT). Wrocław, tel. 
071/398-96-48,0605/12-45-50,0607/74-04-52 
GIĘTARKA DEKARSKA długość 2 m, ciężar 160 kg, fabrycz
na, stan idealny, - 1.400 zł. Głogów, tel. 076/835-69-37, 
0605/43-32-91
GIĘTARKA DO PŁASKOWNIKÓW i prętów metalowych, do 
wyrobu krat, bram, balustrad itp, - 1.950 zł. Kraków, tel. 
0602/57-34-53,012/278-46-45 
GIĘTARKA DO PŁASKOWNIKÓW I PRĘTÓW. • 1.200 zł. 
Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
GILOTYNA DO BLACHY NG3 grub. cięcia 3 mm. dł. cięcia 
2 m, • 10.000 zł. Oława, tel. 071/313-89-05 
GILOTYNA DO BLACHY pokryciowej, 2.5 mb. - 2.950 zł. 
Sędziejowice, tel. 043/677-18-55,071/311-11-27 
GILOTYNA DO PAPIERU OPTIMA introligatorska, dł. noża 
77 cm. - 6.000 zł. Nysa, tel. 077/431-03-28,0600/82-25-72 
GŁOWICA FREZERSKA nowa, z płytkami fi 200 mm, - 220 
zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
GŁOWICA POLERSKA do szlifierko-polerki kamieniarskiej, 
uchylna, 6-segmentowa, prod. niemieckiej, nowa, • 9.500 zł. 
Świdnica, tel. 0607/71 -40-73
GŁOWICA POLERSKA PITTLER numer 5 ♦ kpi. noży, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-45,071/318-03-43 
GRUBOŚCIÓWKA rozm. 80, fabryczna, -7.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-92-37
GRUBOŚCIÓWKA 60 cm, do obróbki drewna, prawie nowa, 
- 2.500 zl lub zamienię na komputer z drukarką, może być 
używany i druga 50 cm, do obróbki drewna, • 2.000 zł lub

zamienię na komputer z drukarką, może być używany. Zie
lona Góra, tel. 068/453-37-02,0600/83-46-76 
IMADŁO MASZYNOWE kołyskowe fi 125, 160, 200, ceny
350-450 zł/szt. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
KARCHER ciśnienie 250 bar, ciepła i zimna woda, 380 V, i
2.000 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-99 
KARCHER 100-170 bar, dozownik na płyny, dwie dysze, za? 
silanie 220 V, fabrycznie nowy, • 470 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
KARCHER węże, dysze zwykłe i rotacyjne - 70 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
KARCHER do mycia samochodów, z całym oprzyrządowa
niem, -4.480 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
KARCHER odkurzacz przemysłowy, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
369-52-81 w godz. 8-14
O  KARCHER • SERWIS, KOMIS, WYNAJEM. Wrocław, 

www.komag.n.pl, tel. 071/357-06-71,0602/61-81-47 
02025481

KARCHER 3001 na gwarancji, kompletny, - 950 zł. Wrocław, 
tel. 0601/72-24-92
KARCHER C 895 380 V, gorąca i zimna woda, chemikalia, -
4.200 zł. Wrocław, tel. 0602/32-88-95 
KARCHER HDS 1590170 bar, 380 V, na ciepłą wodę, - 3.200 
zł. Legnica, tel. 0503/39=71-33 
KOMORA CHŁODNICZA składana, do -25 st. C. prod. nie
mieckiej, wym. wewn. 4 x 2,5 x 2,5 m, nowoczesny agregat 
monoblok Zanoti, stan b. dobry, - 18.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-89-57,0601/76-57-19

KOMPLET SPAWALNICZY acetylenowy, na wózku. 15 mb 
węży + palniki, • 700 zł. Starczów, tel. 074/817-42-16 
KOPIORAMA DUPLOMAT format B3, - 2.500 zł. Legnica, 
tel. 0601/73-42-70
KOSTKARKO - STRUGARKA DO LODÓW o dużej wydaj- 
ności, —3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86 
KRUSZARKA DO TWORZYW SZTUCZNYCH, - 550 zł. Wro
cław. tel. 0601/89-29-34
KUPIĘ AGREGAT CHŁODNICZY około 19-20 kW, chłodni
ca 17-18 kW, blachy i rury kwasoodporne. Grodzisk, tel. 
061/444-34-96
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrocław, tel. 
071/785-55-15,0602/57-90-30 
KUPIĘ BUTLĘ TLENOWĄ małą, pełną, 11-litrową, z legali
zacją. Wrocław, tel. 071/329-03-04,0601/72-92-83 
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA oraz sprzęt budowlany. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ oraz frezarkę, wyrówniarkę, stru
garkę i szlifierkę taśmową. Lubin, tel. 076/842-70-11 
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ • WYRÓWNIARKĘ frezarkę dol
no i gómowrzecionową, grubościówkę 60 i 80. piłę taśmo
wą, piłę tarczową z wózkiem, szlifierkę taśmową, fabr. Wro
cław, tel. 071/346-40-43
KUPIĘ KOŁO NA PASKI KLINOWE powyżej 1 m. Dębien- 
sko, tel. 0503/65-70-52
KUPIĘ ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Ścinawa, tel. 
076/843-56-00
KUPIĘ ŁOŻYSKA TOCZNE. Wrocław, tel. 0601/96-40-54 
KUPIĘ MASZYNĘ DO PRODUKCJI MINIPĄCZKÓW. Wro
cław, tel. 0602/39-75-47
O  KUPIĘ MASZYNY MASARNICZE., tel. 071/311-41-54 

01030931
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE piłę, frezarkę, szlifierkę, 
grubościówkę. Bardo Śląskie, tel. 0603/16-55-95 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE używane, w dobrym sta
nie. Bogacica, tel. 077/414-86-12 
KUPIĘ MŁOT UDAROWY BOSCH GBH-4DSC lub Hilti TE-5, 
TE-14, uszkodzony. Legnica, tel. 076/866-17-11 
KUPIĘ MONTAŹOWNICĘ DO OPON. Bolesławiec, tel. 
0603/31-89-00
KUPIĘ NOŻYCE DO BLACHY krążkowe, gr. cięcia 3 mm.
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SPRZEDAŻ-SERW IS 
WYNAJEM 

NOWE I UŻYWANE
P.W. BAPRO

WROCŁAW, ul.Wawrzyniaka 9a 
tel. 071/ 360 83 81 

OPOLE, ul.Sandomierska 1a 
tel. 077/44 16 921 

tel.kom. 0606 914 040

Leszno, tel. 065/520-87-56
KUPIĘ PODNOŚNIK SAMOCHODOWY. Kłodzko, tel.- 
0603/16-55-95
KUPIĘ PODNOŚNIK SAMOCHODOWY do aut osobowych
i ciężarowych. Wrocław, tel. 071/364-25-89,0606/40-34-24
KUPIĘ PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 1-kolumnowy, uży-
wany. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80
KUPIĘ PRASĘ MIMOŚRODOWĄ 6 - 16 t. Oława, tel.
071/313-29-44
KUPIĘ SILNIK prądu stałego, różne rodzaje, 220 V i SPA
WARKĘ BESTER różne modele. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ ASPA, VAN może być do remontu. Wro
daw, tel. 071/346-47-80
KUPIĘ STÓŁ WIBRACYJNY z formami, na 220 V lub za- 
mienię z dopłatą na kosiarkę spalinową. Wrocław, tel. 
071/795-19-27
KUPIĘ SUWMIARKĘ o dł. 1 m. Legnica, tel. 076/852-42-73, 
0603/95-44-64
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NUA-25. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ JOKARKĘ STOŁOWĄ chątnie kopiarkę • do 1.200 
z t  Nysa. tel. 077/431-03-28,0600/82:25-72 
KUPIĘ TOKARKĘ STOŁOWĄ TSB-16, TSB-20. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
KUPIĘ WÓZEK PALETOWY ręczny, udźwig 1000 kg oraz 
wózek wysokiego podnoszenia, ręczny, udźwig 1000 kg. Wro
cław, tel. 0601/57-36-37
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN profesjonalny i wózek paletowy, 
długi. Wrocław, tel. 0602/38-19-59 
KUPIĘ WYŁĄCZNIKI CIŚNIENIOWE LCA-2, LCA-3. Wro
cław. tel. 071/346-47-80
KUŹNIA POLOWA mała, .na chodzie’ , z 3-fazowym wenty
latorem elektr. - 690 zł, kowadło kowalskie, 130 kg - 600 zł. 
Wilkanów, tel. 074/813-61-97,0604/18-48-06 
LINIA DO PRODUKCJI BUŁEK WINKLER 4-rzędowa, wy
dajność 8000 szt./h, -10.000 zł. Świdnica, tel. 074/856-91 -40. 
0607/82-78-57
LINIA DO PRODUKCJI CUKIERKÓW PUDROWYCH tablet- 
karka + maszyny towarzyszące. Gizałki, tel. 062/741-14-16 
LINIA DO PRODUKCJI PALUSZKÓW SŁONYCH. • 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-38-54 po godz. 20 
O  LINIA DO WYROBU GWOŹDZI budowlanych i pa

letowych, 2 automaty * komplety noży I szczęk, 
odwijarki do drutu, przeciągarka, • 39.000 zł., tel. 
075/736-98-40,0604/50-83-75 01028151

ŁOŻYSKA 65 kg, nowe, - 650 zł. Legnica, tel. 076/818-63-17 
ŁUSKARKA DO LODU + masownica próżniowa 300 I. -
20.000 zł. Lubin, tel. 076/840-82-02
MASZTY DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH i ogumienie, -1.200 
zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
MASZYNA CUKIERNICZA ubijaczka, poj. 251, z pompą po
wietrza, - 2.500 zł. Żary, tel. 068/374-83-51,0606/85-79-44 
MASZYNA DO DORABIANIA KLUCZY automatyczna, •
4.000 zl. Leszno, tel. 0601/06-97-76
MASZYNA DO PAKOWANIA ARTYKUŁÓW SYPKICH w fo
lię odwijaną z roli, z nie zakończonym remontem, - 6.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80 
MASZYNA DO PRANIA DYWANÓW oraz tapicerki meblo
wej i samochodowej, profesjonalna, 1995 r., stan idealny, • 
850 zł. Iłowa, tel. 068/377-4145,0603/62-46-94 
MASZYNA DO PRODUKCJI choinek sztucznych, - 8.500 
zł. Myszków, tel. 034/313-95-61,0602/61-27-52

TABORETY GAZOWE GASTRONOMICZNE
» sprzedaż, skup, naprawa 
s  przeróbka na propan-butan 
§ odbiór i dostawa własnym transportem 
.Tel. 071/348-48-74, 0-601 31 37 07

MASZYNA DO PRODUKCJI CUKIERKÓW landrynek, oraz 
formy do lizaków .Kojak', - 4.600 zł. Nysa, tel. 077/431-07-38 
MASZYNA DO PRODUKCJI LIZAKÓW formy, sztendel, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-38-54 po godz. 20 * 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
nowa, wydajność ok.-300 m2/8 godz, • 3.050 zł. Wrocław, 
tel. 0601/97-78-93
MASZYNA DO PROFILI ALUMINIOWYCH, - 12.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-87-56
MASZYNA DO SZYCIA SKÓRY p/ofesjonalna, z podwój
nym transportem, • 550 zł. Platerówka k. Lubania, tel. 
075/722-16-89,0604/38-79-27 
MASZYNA DRUKARSKA ROMAYOR 313 kopiorama B2, 
zszywarka, - 6.000 zł. Lubin, tel. 076/842-31-96 po godz. 15, 
076/842-31-96 do godz. 15
MASZYNA DRUKARSKA HAIDEBERG niebiesko-żółta, ty
pograficzna + kaszty z czcionkami, - 5.000 zł i BOSTON 
format A6 oraz ręczna, do drukowania zaproszeń, etykiet, 
możliwość złocenia, - 2.200 zł. Nysa, tel. 077/431 -03-28, 
0600/82-25-72
MASZYNA DZIEWIARSKA 2-płytowa, stan b. dobry, - 3.000 
zł. Wrocław, tel. 071/788-85-88 
MASZYNA KRAWIECKA PFAFF 380 V. - 450 zł. Paczków, 
tel. 077/431-86-21
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA Overlock 3-nitkowy, stół. 
szuflada na nici, reg. wysokości, silnik 400 W, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 071/349-23-92
MASZYNA KRAWIECKA TOYOTA Overlock, instr. obsługi • 
812 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
MASZYNA MASARSKA WILK do mielenia, 2-ślimakowy, 
wydajność 2000 kg/h, energooszczędny, moc 7 kW, beza
waryjny, stan idealny, - 2.700 zł. Wołczyn, tel. 0602/31-82-64 
MASZYNA MASARSKA WILK komplet noży, 220 V, • 300 
zł. Wrocław, tel. 071/346-66-57 - 
MASZYNA OFFSETOWA ADAST DOMINANT 524P 2-kolo- 
rowa, stan idealny, B3 brutto, • 69.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-87-45,0501/07-45-33 ,
MASZYNA PIEKARNICZA dzielarka do bułek, • 4.000 zł. 
Żórawina, tel. 071/316-51-30
MASZYNA PRÓŻNIOWA 1-komorowa, na 2 paczki, - 4.500 
zl. święta Katarzyna, tel. 071/311-41-93 
MASZYNA STOLARSKA strugarka 3-stronna, H-50, - 4.500 
zł i wyrówniarka, - 2.000 zł. Jelenią Góra, tel. 075/753-35-60 
MASZYNA STOLARSKA do produkcji klepek, 3-stronna, •
3.500 zł. Lubin, tel. 076/844-6048,0502/32-76-20 
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, za
silanie akumulatorowe • 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumu
latorowe - 2.500 zł, Gutbrod - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
369-52-81 w godz. 8-14
MASZYNY DO PRODUKCJI PALET kpi. zestaw, -15.000 
zł. Wójcice, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-64-76 
O  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność 10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwaran
cji • 3.800 zł oraz urządzenia do siatek zgrzewa
nych - 4.200 zt/kpl. „METALPLAST”, Wisznia Mała, 
tel. 071/312-74-92, 0603/88-26-10 82001171

MASZYNY DRUKARSKIE stół do sitodruku, pow. robocza 
70 cm x 100 cm, naświetlarka do sit, szuszarka tunelowa, 
inne akcesoria, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-39-55, 
0607/07-65-62
MASZYNY KRAWIECKIE : stebnówki Juki. 2 szt. - 900

PHU "MARKUS11 SC
T E C H N O L O G I A  
OBRÓBKI SKRAW ANIA
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 11, tokarkach 01200, dł. 3,5, 
szlifierkach 1200x400, frezarkach.

Montaż i demontaż 
maszyn i urządzeń

Oferujemy do sprzedaży:
'1. Dłutownica, typ. 7403, skok 500

przesuw stołu 650/510,1987 r . .............  .... 25.000 zł
2. Dłutownica DAA16

skok 160,1980 r .   .................- ........... 10.000*
3.. Tokarka CM 11/1500, prod. bułgarskiej, 1986 r.

wyciągany mostek, przyśpieszone posuwy .......... 11.000 zł
4. Frezarka uniwersalna FWA 40A Pruszków

stół2100/400_____ _____ „v....................   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 zl
7. Walce do Wachy WL 3.5/2500

1990 r„ stan idealny .........  9.000 zł
8. Wiertarki kadłubowe WKA 25.2 H 135.

2H 150.2 H 125   .......    5.000 zl
9. Elektrociąg 5 1.. nowy ..................   3.000 zł
10. PMy taśmowe, nowe, do metalu od 0110 do 500
11. Urządzenie magnetyczne-stoły
12. Poduszki pod maszyny-wibroizołatory

Oprócz powyższych maszyn 
posiadamy jeszcze wiele innych. 

Do cen doliczamy podatek VAT 22%.

zł/szt., dwuigłówka, stół do maszyny i inne. Bralin, tel. 
062/781-26-36
MASZYNY KRAWIECKIE: overtocki, stebnówki. dziurkarki, 
guzikarki, ryglówki, podszywarki, dwuigłówki, noże krojcze, 
stół do krojenia, urządzenie prasowalnicze, ceny 250 - 4.000 
zł. Świdnica, tel. 074/852-05-90, 074/852-69-55, 
0601/79-68-40
MASZYNY MASARSKIE atmos - 4.500 zł, piekarnik taśmo
wy - 5.000 zł, kuter - 4.300 zł, wilk - 800 zł, vacuum (pako
wanie próżniowe) • 2.500 zł, piekarnik • 2.000 zł. Janików, 
tel. 071/313-03-90
MASZYNY PIEKARNICZE: mieszałka, kociołki, 3 szt.. sza
fy garownicze. 2 szt, - 1.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-04-19
MASZYNY PIEKARNICZE komplet do produkcji wraz z pie
cem, - 80.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-98-51 
O  MASZYNY STOLARSKIE : wyciąg trocin 2-worko- 

wy, nowy; wyrówniarki 50,2.8 m i 40,2 m; frezar
ki dolnowrzecionowe t  posuwem, 4 szybkości; 
czopiarka łańcuszkowa; piły Reszel DMMA 40 i 
DMFA 35; szlifierka taśmowa Słupsk 2.50, stół 3 
m, el. podnoszony; piła taśmowa 50, nowa; po
suw do frezarki; tokarnia Gomad 1.50; pistolet do 
drewna. Kremlin. Cena 27.000 zł, Wrocław, tel. 
071/346-40-43 02025751

MASZYNY STOLARSKIE: piła tarczowa, wysięgnikowa, piła 
tarczowa z wiatrakiem, wyrówniarka, szlifierka taśmowa, 
nowa, stół 2.5 m, cena 1.500 - 5.000 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-17-02,0605/65-58-37 
MASZYNY STOLARSKIE : piły tarczowe {2 szt.), grubo- 
ściówko-wyrówniarka 3-nożowa, • 3.800 zł. Oława, tel. 
071/313-41-84
MASZYNY STOLARSKIE: trak, wielopiła, formatówka, stół 
do prod. palet, - 15.000 zi. Wrocław, tel. 071/355-91-10, 
0601/58-59-81
MASZYNY STOLARSKIE: wyrówniarka • grubościówka, .sa
moróbka* • 2.500 zł, pilarka tarczowa, ręczna, 380 V - 300 
zł, agregat stolarski (frezarka, pilarka, wiertarka), Dyna 3, 
prod. polskiej, stolik żeliwny, - 3.000 zł. Zielęcice, tel. 
077/411-36-21.077/411-36-20 
MASZYNY ŚLUSARSKIE szlifierka stołowa, silnik 2 kW, tar
cza fi 250, silnik 220 V, 0,75 kW, tarcza fi 200 • 400 zl/szt.; 
praska 1 tona, ręczna, zębatkowa • 350 zł; imadło maszyno
we 100, nowe • 250 zł; imadło ślusarskie 150 -120 zł; ima
dło kowalskie, duże • 300 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
MASZYNY ŚLUSARSKIE: wiertarka stołowa, .samoróbka" 
- 500 zł, przecinarka ścierna Pilex • 1.300 zł, osadzak Spit -
1.500 zł. Zielęcice. tel. 077/411-36-21,077/411-36-20 
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, używane i nowe, gwarancja, serwis, od 2.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
MIERNIK PARAMETRÓW sieci el., Unilap 100, pomiar pętli 
zwarcia, różnicówek. rezystancji izolacji, rezystancji uziemie

nia, w walizce, kpi. wyposażenie -1.100 zl. Złotoryja, tel. 
0602/31-28-77
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. Jed
nia Letnisko, gm. Radomsko, tel. 068/322-11-14 
MIESZAŁKA ŁOPATKOWA 1201, cała nierdzewna oraz ko
cioł warzelny WKAa-20, 500 i 150 I, - 6.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 0602/30-75-80
MIESZAŁKA PIEKARNICZA XUN-2 oraz DK 2005 - 1801, 
DK 2006 - 270 li przesiewacze, dzielarki, rogalikarki, krajal
nice - od 1.500 zł. Nysa, tel. 077/433-31-34,0600/50-81-99 
MIESZAŁKA PIEKARNICZA MORA 150 I, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 071/354-38-54 po godz. 20 
MŁOT BOSCH GBH 7/45 DE, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
MŁOT HYDRAULICZNY do kucia betonu, ręczny, węże hy
drauliczne 8 m - 1.500 Zł. Wrocław, tel. 071/785-54-14 
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. - od 600 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-13-39
MŁOT PNEUMATYCZNY ARCHIMEDES drogowy, używa
ny + 10 grotów - 350 zł; młot kująco-wiercący, pneumatycz
ny, drogowy + wiertła i groty - 300 zł; wiertła 1 m do Celmy 
lub Boscha, na wieloklin -100  zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH-5 stan b. do
bry* w komplecie kufer i groty, - 930 zł. Głogów, tel. 
076/835-69-37,0605/43-32-91 
MŁOT UDAROWY BOSCH sprzęt profesjonalny, w komple
cie oryginalny kufer + groty, stan całości b. dobry, cena no
wego 2700 zł, cena, - 890 zł. Głogów, tel. 076/835-69-37, 
0605/43-32-91
MŁOT UDAROWY CELMA stan idealny, • 700 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-64-63

TRAKI TAŚMOWE- 
-OSTRZAŁKI

Tel. 065/545-43-19 lub 0-601290 644, 
fax 065/546-48-81 

POSIADA CERTYFIKAT
OP004645

MŁOTOWIERTARKA BOSCH SDS PLUS PBH 2000, - 500 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE-14 - 900 zł. TE-74 - 1.500 
zł, TE-72 -1.100 zł, TE-5 - 600 zł, TE-24 -1.000 zł, TE-SA - 
900 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-26-08. 
0607/46-37-25
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE 76 ATC.-1.800 zł.Wrocław  ̂
tel. 0502/99-19-29
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE 76 ATC mało używana, -
7.600 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
MŁOTOWIERTARKA HILTI. 1998 r. w pudełku, stan b. do
bry, • 1.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
MŁOTOWIERTARK1 BOSCH, HILTI, HITACH11800-2500 W, 
nowe, w walizakach, w cenie od 800 zi/szt. Wrocław, tel. 
0603/61-12-48
MŁYN DO TWORZYW SZTUCZNYCH z podajnikiem, wy
dajność ok. 800 kg/godz., stan dobry, -12.000 zł. Czernica 
k. Jelcza-Laskowic, tel. 071/318-00-07 
MŁYN DO TWORZYW SZTUCZNYCH prawie nowy, nisko
obrotowy, - 3.750 zł. Wrocław, tel. 071/322-57-26 
MŁYNEK DO TWORZYW SZTUCZNYCH średniej granula
cji - 700 zł, drobnej - 800 zł, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0601/89-29-34
MOTOREDUKTOR 380 V. 0.8 kW, 24 obrimin, • 350 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
MOTOREDUKTOR 0,8 kW, 15 obr. - 350 zł; 0.75 kW, 135 
obr. - 300 zł; 0,25 kW, 31 obr. - 350 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
MOTOREDUKTOR 7.5 kW, 125 obr./min, z hamulcem, nie 
używany, - 750 zł. Żary, tel. 068/374-03-63 
MOTOREDUKTOR Z REGULACJĄ OBROTÓW 1,1 kW, 
500-2500 obr.- 450 zł; 0,55 kW, 3.5-17,5 obr. - 700 zł; 0,4 
kW, 5-35 obr. - 600 zł; 0,25 kW, 29-108 obr. - 500 zł; motore
duktory małej mocy, 60-2000 obr. • 250 zł; przekładnie z sil
nikami prądu stałego 220 V i 60 V - Od 100 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39 x
MOTOREDUKTORY 63 obr./min., 1.5 kW, 28.7 obr./min., 
0.95 kW, 38 obr./min., 0.37 kW. 111 obrJmin., 0.37 kW. 12.5 
obr/min, 0.37 kW, 7.62 obr./min., 0.37 kW, 148 obr./min.,
0.25 kW, 1400 obr./min., 0.37 kW, cena 400 zł/szt. Świebo
dzice, tel. 074/854-32-29
MOTORODUKTOR 7.5 kW, 125 obrJmin. z hamulcem, nie 
używany i inne części, - 750 zł. Żary, tel. 068/374-03-63 
MULTIMETR METEX cyfrowy, z pomiarem częstotliwości i 
pojemności, nowy, -180 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 
MYJKA DO WARZYW, • 3.500 zł. Nowa Sól, tel. 
0605/39-70-30
MYJNIA SAMOCHODOWA CALIFORNIA C38 TURBO S 8 
programów, sterowana komputerowo, stan ideality - 20.000 
DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
MYJNIA SAMOCHODOWA (waap) -1.200 zł/szl + VAT. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/641-23-45,0605/29-30-54 
NAGRZEWNICA od 52-74 k\V, - 4.000 zł. Małuszów, tel. 
071/311-84-73
O  NAGRZEWNICE POWIE TRZA olejowe, gazowe, na 

przepracowane oleje, nowe i używane, ceny od 
500 zł brutto. Wrocław, tel. 071/317-14-53 
01031801

NAPINACZ H-21 (bandownica) na taśmę polipropylenową, 
zapinki druciane 1000 szt., 2500 mb taśmy, • 810 zł (możl. 
wysL fakt. VAT). Koźmin Wlkp., lei. 062/721-32-94 
NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE różne., tel. 074/832-09-73, 
0605/45-53-61
NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE,: wyrzynarki, gumówki, wier
tarki, wiertarkowkrętarki, strugarki, wkrętarki akumulatoro
we i 220 V, firm: Bosch, Makita, Black&Decker, Metabo, Hil
ti, w cenie od 130 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-26-08, 
0607/46-37-25
NOŻE DO GILOTYN • 200 zł/szt. Milicz, tel. 0502/36-08-65 
NOŻYCE GILOTYNOWE MG-5, gr. cięcia 5 mm, szer. cię
cia 2500 mm, -12.800 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51 
NOŻYCE DO BLACHY skokowe, 380 V, na stojaku, • 500 
zł. Opole, tel. 077/455-42-76.0602/59-13-90 
NOŻYCE DO BLACHY krążkowe, grub. cięcia do 4 mm, •
2.600 zł. Sieroszewice, tel. 062/739-81-50
NOŻYCE DO BLACHY na stojaku, żeliwne -100 zł, pompa 
wirowa 380V, nowa - 250 zł, giętarka do rur, hydrauliczna - 
350 zł. Wrocław, tel. 363-44-54 
NOŻYCE DO BLACHY SKOKOWE 380 V, do 3.5 mm. sto- 
łowe, stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
NOŻYCE DO PRĘTÓW N-M4-40 do cięcia prętów fi 40 mm, 
stan idealny, po remoncie kapitalnym, - 2.700 zł. Sława, tel. 
068/356-63?59
NOŻYCE DO PRĘTÓW I PŁASKOWNIKÓW NM4-40 me
chaniczne, - 3.000 zł. Wrocław, tei. 071/372-62-45, 
071/318-03-43
OBRABIARKA DO DREWNA 4-stronna. .kombajn', • 14.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0607/65-98-99

O  ODKOSTNIARKI DO DROBIU i inne maszyny ma- 
sam icze., tel. 071/311-62-81, 071/311-62-15 
01030921

OKULAR DO FREZARKI, - 120 zl. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
OPRZYRZĄDOWANIE TARTACZNE kompletne, zamienię 
na ciągnik rolniczy lub kombajn zbożowy Bizon albo inne 
propozycje. Strzyżew, tel. 062/739-81-51 
OSADZAK SPIT, - 1.500 zł. Zielęcice. tel. 077/411-36-21, 
077/411-36-20
OSTRZARKA DO PIŁ + szrankownik, nowe, -1.700 zł. Bie
drzychowice, woj. jeleniogórskie, tel. 0605/46-83-67 
OSTRZARKA DO PIŁ trakowych, taśmowych i tarczowych, 
po remoncie, - 3,700 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-80-21 
PALNIK DO CIĘCIA i spawania, komplet, w skrzynce, nowy, 
-320 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
PALNIKI ACETYLENOWE do cięcia i spawania, uniwersal
ne, typ PU-242A, komplet, zapakowane, nowe, - 480 zł. Gło
gów, tel. 076/834-42-34
PASTA DO LUTOWANIA prod. niemieckiej, tubka 125 g, - 8 
zł. Wrocław, tel. 071/336-48-84,0602/88-21-81 
PIASKARKA z odkurzaczem, kpi., obieg zamknięty, stan b. 
dobry, - 4.000 zi. Karłowice, gm. Popielów, tel, 077/469-40-54 
PIASKARKA 801, nowa, z wężami i odwadniaczem, do pia-

S U S Z A R N IE ,  S I L O S Y
do zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe, 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
przenośniki ślimakowe 0 P012017  

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50

O B W I E S Z C Z E N I E  O L I C Y T A C J I  
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości, że 

19 czerwca 2001 r. o godz. 10 w Oleśnicy przy ul. Kasztanowej 3 
odbędzie się sprzedaż licytacyjna niżej wyszczególnionej ruchomości należącej do zobowiązanego Pana 
Czesława Pitek, zam. Oleśnica, ul Sucharskiego 6 C/8.
Nw. ruchomość została wyceniona przez biegłego, wycena biegłego stanowią niżej podaną wartość szacunkową. 
1. Maszyna do produkql skarpetek typ -D3 VC, moc 75 kW, zasilanie 380 V, prod. czeskiej, sprawna eksploatacyjnie: 

wartość szacunkowa - 4.800 zl.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości. Ruchomość można oglądać w dniu
19 czerwca 2001 r. w godz. od 9 do 10 w Oleśnicy przy ul. Kasztanowej 3, i w tych godzinach, i w tym dniu 
można zapoznać się z wyceną licytowanej ruchomości dokonaną przez biegłego.
Osoby przystępujące do przetargu ruchomości zobowiązane są złożyć organowi egzekucyjnemu wadium 
w wysokości 1/10 wartości szacunkowej ww. ruchomości. Wadium należy wpłacać przed rozpoczęciem 
licytacji u poborcy skarbowego przeprowadzającego licytację ruchomości.
W przypadku odvbv licytacja nie doszła do skutku licytacji w I terminie, wyznacza sie termin. II licytacji na dzień
20 czerwca 2001 r. o godz. 10. a wartość licytowanej ruchomości wynosić bedzie 1/2 wartości szacunkowej, 
przy zachowaniu zasad dot. wpłaty wadium obowiązujących przy I licytacji.
II licytacja odbędzie sie również w Oleśnicy przy ul. Kasztanowej 3.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy zastrzega możliwość odwołania licytacji bez podania-przyczyny.

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Oleśnicy

OP012431 Komornik Sądowy

| j k f  M k  |  LEGALIZACJA - NAPRAWA - SKUP - SPRZEDAŻ 
I  Chróstnik 23, tel. 076/844-80-29, 0-602 37 87 69

OP010978

8.06.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 95

http://www.komag.n.pl


ELEKTRONARZĘDZIA’
AU TO RYZO W AN Y SK LEP I SERW IS

• • »  PHU "BOTAR“ S.c. ' T j
60-320 Wrocław, ul. Na Szańcach 158, tef. (071) 345-32-14,372-03-46 (czynne S - t / J  

ul Gałczyńskiego 24 ptaszyn), tel 368-12-16 (czynne 7 15 ) - tylko sewls oraz 0601/14-07-60

2 S K 1  D ecker ™
•  D E W ALT
•  B O S C H  „
•  R E M S
•  M  A K IT A
•  R O LLER 'S
•  M E T A B O
•  S T EIN EL
•  SK IL

CZĘŚCI 1 O S P R Z Ę T  •  R A T Y  e-mai|

CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
TAKŻE WYSYŁKOWA

WIOSENNA PROMOCJA 
DO 15% TANIEJ!

botar@ig.pl

skowania konstrukcji stalowych, liter, wzorów, ornamentów 
na szkle i granicie, możliwe raty (bez poręczycieli i pośred. 
bankowego), - 1.600 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-94-07 
wewn.357
PIEC, • 3.000 zł. Opatówek, tel. 062/761-81-40, 
0605/31-89-10
PIEC CERAMICZNY komora 50-50-60, 1200 sŁ C. 2-czę- 
ściowy, sterowanie, 9-punktowa krzywa wypału, nowa ter- 
mopara, - 8.200 zł. Wrocław, teł. 0601/76-72-66, 
0601/89-94-91
PIEC HARTOWNICZY, 1988 r. z szafą sterującą, prod. nie
mieckiej. - 3.000 zł. Góra, tel. 065/543-41-36.065/543-24-66 
O  PIEC PIEKARNICZY WINKLER, MATADOR obroto

wy, mięsiarka Kemper, dzielarka Fortuna, kajzer- 
kówka Kenig, ubijarka, stoły i inne. Legnica, tel. 
076/850-21-26,0607/35-46-37 84017091

PIEC PIEKARNICZY obrotowy, prod. duńskiej, - 9.000 zł. 
Nysa, tel. 077/433-31-34.0600/50-81-99 
PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny. nowy. obudo
wa żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, - 800 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIŁA gumówka, żeliwna, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-63-82,0503/35-63-82 
PIŁA ręczna, nowa, prod. niemieckiej firmy .King Kraff, 1200 
W, 220 V, 4500 obr/min, głębokość cięcia 64 mm, możli
wość wysyłki, - 360 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-27-80, 
074/815-43-78
PIŁA DO DREWNA stołowa, mała, tarcza 200 mm, regulo
wane kąty, fabrycznie nowa, • 220 zł. Jelenia Góra, teł. 
075/755-35-68,0604/32-54-84 
PIŁA DO DREWNA tarcza 710, rolki przód i tyl, - 680 zł. 
Lubin. tel. 076/847-20-86
PIŁA DO DREWNA tarczowa, fi 24-43 cm - 50-100 zł/szt 
idruga tarczowa, silnik 5 kW, fi tarczy 430 mm, solidna kon
strukcja, - 550 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
PIŁA DO DREWNA ze stołem, tarcza fi 30 cm, silnik - 300 
zł, kompresorek - 100 zł, razem - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/51-85-68
PIŁA DO GLAZURY tarcza diamentowa 150 mm, .na mo
kro*, nowa, - 220 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-35-68, 
0604/32-54-84
PIŁA DO METALU tarczowa, pochylana, febryczna, - 550 
zł. Chojnów, tel. 076/818-63-17 
PIŁA DO METALU 8B66A hydrauliczna, tarcza stalowa, śred
nica 700 mm, - 3.000 zł lub zamienię na migomat 400A. Ka
mienna Góra. tel 075/744-12-43 
PIŁA DO METALU tarcza zębata, średn. 400 mm, hydrau
liczna, prod. polskiej, -1.600 zł. Lubin, tel. 076/840-82-02 
PIŁA DO METALU BKA-30 hydrauliczna, stan dobry, -1.500 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-80-21

prowadnica, - 1.000 zl. Minkowice Oławskie, tel. 
071/318-61-45 71U ^  ~
PIŁA iSPALINOWA STIHL do drzewa, z częściami, typ 
026-084. - 650 zł. Nowa Sól. tel. 0609/27-11-65 
PIŁA SPALINOWA DOLPIMA PS-190 kompletna, technicz
nie sprawna, - 300 zł. Sobótka, teł. 071/390-35-00 
PILA SPALINOWA OLEOMAC 951 łańcuchowa, 3 KM. nowa, 
- 850 zL Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 
PIŁA SPALINOWA HUSOUARNA 254 kupiona w roku 1999, 
mało używana, instrukcja w j. polskim, dokumentacja, stan 
idealny, -1.150 zł. Wrocław, tel. 0603/33-89-77 
PIŁA SPALINOWA SACHS DOLMAL grzebień 30 cm, 3.2 
kW. hamulec. - 400 zl. Wrocław, tel. 353-52-36, 
0604/29-14-41
PIŁA SPALINOWA MAKITA DCS 400 2.4 kW - 700 zł. piła 
Bosch GKS-55,1400 W, niebieska - 500 zł, młotowiertarka 
Bosch GBH 2-24 DSR, niebieska - 500 zl. Wrocław, tel. 
0501/17-56-72
PIŁA SPALINOWA - 360 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58
PIŁA STOLARSKA tarczowa, stołowa, nowa, prod. niemiec
kiej .GrafT. 220 V, 720 W. - 350 zł. Gajków, tel. 071/318-53-29 
PIŁA TARCZOWA 220 V. 2800 obr.. 2 kW. - 350 zl. Jelenia 
Góra. tel. 0608/76-59-17
PIŁA TARCZOWA metalowa konstrukcja, - 1.200 zl. Klucz
bork, teL 077/418-48-94
PIŁA TARCZOWA uniwersalna, z podwyższonym stołem, li
stwą przymiarową osłony BHP, silnik 1,8 kV, tarcza do 400 
mm, niezbędna do boazerii, paneli, parkietów, - 850 zł. Świd
nica Śl.. teL 074/852-22-35
PIŁA TARCZOWA z wiertarką poziomą -1.900 zł i TAŚMO
WA do drewna. - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-63-82, 
0503/35-63-82
PIŁOSZLIFIERKA STOŁOWA silnik 220 V. 1.1 kW • 270 zł, 
piło - heblarka, samoróbka, dl. noży 35 cm, silnik 380 V lub 
220 V, 3.5 kW, 2900 obr. - 750 zl. Wrocław, tet 071/363-20-34 
PISTOLET DO GWOŹDZI .HOLZ HAUER’  do metej napra
wy, gwoździe 90 mm -170 zL Szprotawa, teL 068/376-67-21. 
0604/72-56-29
PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI. - 500 zł. Bielany Wrocław
skie. tel. 071/311-26-08.0607/46-37-25 
PISTOLET DO PIASKOWANIA pneumatyczny, nowy, moż
liwość wysyłki, - 50 zł. Pełczyn, woj. wrocławskie, tel. 
0606/70-79-37 po godz. 16
PŁUCZKA DO WARZYW, - 2.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-34-44
PODAJNIK ROLKOWY maszynowy, cena • 500 zł oraz rolki 
do podajników, 76 sz l, cena - 25 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/372-62-45.071/318-03-43

PODNOŚNIKI - 600 zł/kpi. Opole. tel. 077/455-42-76. 
0602/59-13-90
PODZIELNICA DO FREZARKI + konik z uchwytem tokar
skim 125 • 620 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
POLERKA, • 1.000 zł. Oława, tel. 071/313-29-44 
POMPA 800 l/min, 27 KM, po remoncie, -1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-82-85
POMPA CIEPŁA używana Aspera VN6330M, pobór prądu 
4kW, efekt grzewczy 12kW - 1750 zł, sprężarka do pompy 
ciepła JH527Y, moc 7,5kW, efekt grzewczy 41kW, chłodzą
cy 30kW - 2750 zł. Wilkanów, tel. 074/813-61-97, 
0604/18-48-06
POMPA DO NIECZYSTOŚCI elektryczna, 3-fazowa, do 
szamba, stan b. dobry, - 450 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-62-78 po godz. 20
POMPA DO SZAMBA, - 200 zł. Wrocław, tel. 351-10-29 
POMPA DO WODY górnicza - 700 zł. Jawor, tel. 
076/870-72-16
POMPA DO WODY i nieczystości, duża wydajność, z silni
kiem elektrycznym, na podstawie kołowej + węże, - 900 zł. 
Leszno, tel. 0602/88-12-63
POMPA DO WODY ręczna, ogrodowa, -150 zł. Strzelin, tel. 
071/396-12-77 po godz. 16
POMPA DO WODY 80 PJM 160, wydajność od 400 do 700 
l/min. Wałbrzych, tel. 074/665-44-90,0608/33-98-46 
POMPA DO WODY APOLLO silnik 4 kW, v=267 l/min., h=24 
m, - 500 zł. Wierzbie, tel. 077/431-13-26.0602/40-52-67 
POMPA DO WODY AL-KO KOBER z pływakiem. 230 V. 0.9 
A, 200 W, wydajność 6.500 l/godz., waga 4.3 kg, fabrycznie 
nowa, - 310 z l Wrociaw, tel. 0502/50-38-29 
POMPA GŁĘBINOWA 7-stopniowa, nowa, - 700 zł. Trzcini
ca, tel. 062/781-55-93

PRASA UDERZENIOWA balans ręczny, nacisk 2,5 tony, 12 
ton i 25 ton - 250 zł/szt Bojanowo, tel. 065/545-62-65 
PROSTOWNIK BESTER 6, 12, 24 V, z regulacją prądu i 
napięcia, - 260 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
PROŚCIARKA DO DRUTU ZREMB, - 3.500 zł. Ocice, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
PRZECINAKI DO BETONU na SDS plus - 22 zł/szt Wro
cław, tel. 0502/12-55-57
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją 120-600 obr./min., 0.25 
kW, od 40-210 obr./min., 0.37 kW, od 23-137 obr./min., d.37 
kW, cena 450 zł/szt Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 20/1, 2/1 - 200 zł/szt Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA 1/38 odlew żeliwny, stan b. 
dobry. - 200 zł. Przemków, tel. 076/831-05-87 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA - 400 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/48-33-64
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA z silnikiem 1 kW prądu stałe
go. 160 V - 600 zł; 220/380V, 1 kW. 4 obr.; 1.1 kW, 9 obr. - 
600 zł/szt, 0,75 kW. 34 obr.. 40 obr. i 23 obr. - 400 zł/szt; 
0.55 kW, 3 obroty (układ) - 700 zł; 0,25 kW, 60 obr. - 300 zł; 
0,25 kW, 33 obr. - 400 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA 220 V, 83 i 38 obr. • 250 zł/szt, 
przekłądnia ślimakowa małej mocy - od 50 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39

SILNIK ELEKTRYCZNY 1.5 kW, 1400 obr./min -160 zł, 2.2 
kW, 710 obr./min - 230 zł, 5.5 kW, 2900 obr./min - 420 zł, 7.5 
kW, 2900 obr./min - 510 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5 kW, 955 obr.; 4 kW, 1440 Obr., 
kołnierzowy, nie używane - 350 zł/szt, 1,5 kW, 930 obr. • 
250 zł, 0,6 kW, kołnierzowy, 700 obr. -150 zł, silnik prądu 
stałego, 22 V, 2,2 kW, 2100 obr., używany - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39
SILNIK HYDRAULICZNY mały, używany - 200 zł, rozdzie
lacze 2 i 3 sekcje - 200 zł/szt Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SILNIK HYDRAULICZNY firmy Herton, z osprzętem steru
jącym, ręcznym, - 600 zł. Ziębice, tel. 074/819-03-90 wie
czorem
SILNIK SPALINOWY BRIES 5 KM, od agregatu prądotwór
czego, - 600 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
SILNIK SPALINOWY S 301 D, 1-cylindrowy, 7 KM, po re
moncie kapitalnym, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/782-76-48 po 
godz. 17
SILNIKI ELEKTRYCZNE: 22 kW, 1410 obr./min - 300 zł, 15 
kW, 980 obr./min, nowy - 400 zł, silnik kołnierzowy, 0.45 kW, 
1440 obr./min. 220/380 V - 100 zł. Nowa Ruda. tel. 
074/872-36-97
SILNIKI ELEKTRYCZNE 220 V (2.2 kW. 1,1 kW) - od 50 zł 
do 150 zł. Sarny Mała, gm. Lewin Brzeski, tel. 077/412-89-77 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 2800 obr./min., 1.1 kW, 1390

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE

- przecinarki

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tel./Vaz 071/355-77-54 

350-04-46 
350-04-57

WIELKA PROMOCJA! ! ! RATY BEZ ODSETEK! ! !
S P R Z E D A Ż  R A T A L N A  B E Z  Ż A D N Y C H  O D S E T E K ! ! !  I L O Ś Ć  T O W A R U  W  P R O M O C J I  O G R A N I C Z O N A ! ! !  Ś P I E S Z  S I Ę ! ! !

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 zł (rata już od 204 zł) 
dwucylindrowa, 850 l/min, zbiór. 3001, cena 4.254 zł (rata już od 290 zł)

niemieckie, na 220 i 380 V, do stali i aluminium+reduktor, drut, maska 
np. TURBO 220 V, 140 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (rata już od 72 zł) 

TURBO 220 V, 170 A, drut 0,8 mm, cena 1.221 zł (rata już od 91 zł)

bez podgrzewania wody, 110 atm, 500/h, cena 483 zł (rata już od 37 zł) 
na gorącą wodę, 130 atm, 550 l/h, diesel, cena 2.279 zł (rata już od 169 zł) 
na gorącą wodę, 150 atm, 140 st. C, cena 4.300 zł (rata już od 200 zł)

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
WYSYSARKI OLEJU, PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW WYWAŻARKI, M0NTAZ0WNICE RATY W DOMU KLIENTA!!!

Dowóz, szkolen ie gratis!!! CENY NETTO

/ ł & ć  KŁODZKO, u l Zamiejska 18, te l 074/867-87-54,867-88-03 (wyjazd w kierunku Wrocławia)
PIŁA DO METALU, -1.000 zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel 
075/736-11-14
PIŁA DO METALU PR-300, ramowa, po remoncie, -1.000
zł. Oława, teL 071/301-82-17,341-64-79
PIŁA DO METALU BKA-30 ramowa, -1.800 z l Strzelin, tel.
071/392-35-39
PIŁA DO METALU tarczowa, hydrauliczna - 2 000 zł. Wro
cław, teL 071/363-61-56
PIŁA DO METALU BTC-50, 1978 r. tarczowa, posuw hy
drauliczny. średnica cięcia 200, • 1.500 zL Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
PIŁA DO PŁYT granitowych, fi 600-750, tarcza do cięcia, -
2.500 DEM. Kąty Wrocławskie. teL 0607/19-96-31 
PIŁA DO PŁYTEK do cięcia na mokro. 220 V. 600 W, 2950 
obr/min., diamentowa tarcza, regulacja kątów, prod. niemiec
kiej, nowa, - 230 zł. Wałbrzych, teł. 074/846-49-46 
PIŁA DO PŁYTEK cięcie na mokro, elektryczna, - 300 zł. 
Zielęcice, tel. 077/411-36-21,077/411-36-20 
PIŁA DO STALI tarczowa, gumówka, uchylna, silnik 3 kV, 
tarcza 400 mm, 4000 obr/min, - 850 zł. Świdnica Śl., tel. 
074/852-22-35
PIŁA FORMATOWA z podcinakiem DMMA 40, wózek 1509 
cm • 5.500 zł, strugarka 4-stronna, 5-głowicowa - 3.800 zł, 
wielopiła FOD Bydgoszcz DPPA-50 • 6.500 zł. Syców, tei. 
0602/46-06-64
PIŁA GĄSIENICOWA, - 4.000 zl. Wałbrzych, tel.
074/843-63-82.0503/35-63-82
PIŁA SPALINOWA HUSQVARNA do drewna, 5 kW, duża

PODAJNIK TAŚMOWY dł. 10.5 m, szer. 65 cm. - 1.700 zl. 
Wrzeszów. tel. 071/389-84-90 
PODNOŚNIK hydrauliczny. 25 t  - 210 z l  Św. Katarzyna, 
tel. 071/311-43-22
PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY do warsztatu wulkanizacyj
nego oraz reklama obrotowa - 2.500 zł netto. Opole, teL 
077/464-67-77
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY najazdo
wy, dł. 5m, udźwig 5t po remonde, - 3.000 zł. Franklinów, 
woj. kaliskie, tel. 0605/25-59-04 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY SDO-2, 
wyprod. w Ostrowie Wlkp., po remoncie kapitalnym - 3.500 
zł. Przecławice, tel. 071/311-48-37 po godz. 16 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY udźwig 8 1 do samocho
dów ciężarowych. reg. szer. najazdów, 4-kolumnowy, - 3.500 
zL św. Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 0602/22-99-02 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kolumnowy. podwiesza
na rama, technicznie sprawny, • 900 zl. Wrocław, tel. 
071/785-56-78
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY pneumatyczno-hydraulicz- 
ny, szynowy, udźwig 2.51 Wrocław, tel. 071/329-01-90 po 
godz. 20
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kolumnowy, nowy. prod. 
polskiej, montaż i transport gratis, gwarancja, udźwig 2.5 
tony, - 7.000 zi + VAT. Zielona Góra, tel 0605/08-81-80 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY NEUS, 1997 r. warsztato
wy, dwukolumnowy, mało używany, stan b. dobry ♦ rozcią
garka samochodowa używana, stan dobry, - 7.400 zł. Wro
cław, tel. 0604/96-87-94

POMPA GŁĘBINOWA SIGMA UVN1-6 prod. czeskiej, nowa. 
2.2 kW/380 V. 6 m3/h, 6 atm, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/393-91-31.0604/77-03-57 
POMPA HYDRAULICZNA HYDROMATIK tłoczkowa, duża, 
A2F-160, używana - 500 zł, PNS, używana • 250 z l Wro
cław, tel. 0607/36-28-39
POMPA PRÓŻNIOWA BL 30P. • 650 zł. Milicz, te l 
0502/36-08-65
POMPA PRÓŻNIOWA mała. silnik 220 V - 200 zł. pompa do 
chłodziwa -100 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
POMPA WIROWA BOP 1800 24 m3/K. 1415 obr/min. 1.1 
kW, nie używana, - 350 zł. Legnica, tel. 076/850-70-72 
POMPKA DO CHŁODZIWA - 250 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
PÓŁAUTOMAT DO PAKOWANIA folii termoskurczliwej. -
3.000 z1 Oborniki Śląskie, tel 071/310-35-78 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ESAB-400 kompletnie wy
posażony, płyta obornicka, ok. 200 m2,12szt- 6,2m, 18szt- 
3,7m, 10szt- 2,3m, odbiór Mierzyce k. Wielunia, - 3.100 zł. 
Opole, teL 077/455-27-45
PRASA BALANSOWA nacisk 10 ton, - 700 zł. Kowalów, tel. 
077/415-43-11
PRASA BALANSOWA - 500 zł. Oława, tel 071/301-82-17, 
341-64-79
PRASA BALANSOWA YB-3 nacisk 201 -1.000 zł. Wysoc- 
ko, gm. Przygodzice, tel. 062/592-64-72,0604/81-11-86 
O  PRASA CIERNA PC-100 śrubowa; automat tokar

ski Dar-46; wózek widłowy DV-1661/86, spalino
wy; szlifierka do płaszczyzn, typ SPD 30B., tel. 
071/316-21-91,0601/71-18-24 02025771

PRASA CIERNA PC-150 - 6.000 z l tworzywo sztuczne bo- 
staform, 800 kg; spawarka Bester 400 A - 1.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-44-30
O  PRASA HYDRAULICZNA nacisk 90 ton, • 6.000 zł. 

Wierzchowice, tel. 071/384-63-41, 0502/23-81-40 
02025841

PRASA HYDRAULICZNA kolumnowa, od 20-2001, stan b. 
dobry. - 3.200 z l Oława. tel. 071/301-82-17,341-64-79 
PRASA HYDRAULICZNA 6-półkowa, sopocka, - 20.000 zł. 
Opatówek, tel 062/761-81-40.0605/31-89-10 
PRASA HYDRAULICZNA nacisk 2001 po remoncie. - 4.000 
zł. Opole, tel. 077/464-74-45
PRASA HYDRAULICZNA nacisk 40 t  do produkcji kostki 
brukowej albo płytek lastrykowych, • 2.500 zł. Świdnica, tel 
074/640-77-27,850-97-60
PRASA HYDRAULICZNA do belowania makulatury, folii, od
padów, prod. niemieckiej, pionowa, - 5.000 z l  Wrocław, tel 
071/373-55-21.0603/60-46-69 
PRASA HYDRAULICZNA PU-2P, 90 ton - 12 500 zldwutło- 
kowa 100 ton • 10 000 zł. Wrocław, tel 071/363-61-56 
PRASA HYDRAULICZNA oraz wycinarka do uszczelek. -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-21-54
PRASA MIMOŚRODOWARASKIN prod. belgijskiej, nacisk 
1201 stan b. dobry, -18.000 zŁ Krotoszyn, tel. 062/725-78-75 
PRASA MIMOŚRODOWA 40 Ł stan idealny. • 3.000 z l  Oła
wa. tel 071/301-82-17,341-64-79 
PRASA MIMOŚRODOWA z oprzyrządowaniem, nowe i uży
wane, do produkcji: tłumika do ciągnika Ursus C-360, C-330, 
podstawy i pokrywy do C-330, błotnika przedniego, kolekto
ra wodnego, płaszcza do śrutownika Bąk itd., ceny od 2.500 
z l Sieroszewice, tel 062/739-81-50 
PRASA MIMOŚRODOWA + produkcja podkładek, z oprzy
rządowaniem (3 rodzaje), - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
071/352-90-19

PRZEWÓD SPAWALNICZY kompresor 360 V, o d l 30 m, 
przekrój 10 mm, 1 MB - 5 zł, reduktor gazowy + acetylenowy 
młot pneumatyczny MP-11. Wałbrzych, tel. 074/840-07-28 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do pomiaru ciśnienia silni
ka diesla, nie używany, - 550 zł. Kostomłoty, tel. 
071/317-02-49 po godz.20
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do Fiata, Lanci, Alfa Ro
meo i systemów Magneti Marelli z możliwością rozbudowy, 
oprogramowanie w j. polskim, • 5.500 z l Wrocław, tel 
0502/56-75-28
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY prod. Spółdzielnia Radio
technika typ 8006, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/329-01-90 po 
godz. 20
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY OLIVER K-90 analizator 
spalin 4-gazowy, atest, dokumentacja, - 7.000 zł + VAT. Zie
lona Góra. tel. 0605/08-81-80
PRZYRZĄD DO REGULACJI WTRYSKIWACZY w silnikach 
diesla, - 690 zł. Kostomłoty, tel. 071/317-02-49 po godz.20 
PRZYRZĄD KŁOWY, z rozstawem kłów 800 mm, - 350 zł. 
Strzelin, tel 071/392-35-39
RAMA BLACHARSKA do wszystkich typów samochodów, 
mocowania BMW i Mercedes, - 10.000 zł (możliwe raty i 
leasing). Dzierżoniów, tei. 074/830-28-34 
REDUKTOR ACETYLENOWY nowy, - 90 zł. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz. 20
REDUKTOR TLENOWY nowy, - 140 zł. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz. 20
REDUKTOR TLENOWY - 50 zł, reduktor acetylenowy, nowy 
- 90 zł. Wrocław, tel. 071/329-03-04,0601/72-92-83 
SATURATOR Ml 500, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/324-27-86 
SEPARATOR ELEKTROMAGNETYCZNY z napędem i szafą 
sterowniczą typ SRA 510/01 i bębnem śr. 600, • 4.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-58-95 
SILNIK ELEKTRYCZNY 22.kW, 1470 obr./min, na łapach, - 
600 zł. Błonie, gm. Miękinia, tej. 071/317-86-39 
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, nowy, 1450 obr./min, - 320 
z l Brzeg Dolny, tel. 071/319-97-93 po godz. 18 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, 1440 obr./min. 2-biegowy, 
• 300 zł. Czernica Wrocławska, tel. 071/318-95-28 
SILNIK ELEKTRYCZNY 18,5 kW, nowy - 500 z l Jelcz-La- 
skowice, tel 071/318-48-77
SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V, 2,2 kW, 2800 obr, - 250 zł. 
Jelenia Góra, tel 0608/76-59-17 
SILNIK ELEKTRYCZNY 13 kW, 2930 obr./min. Jordanów 
Śląski, tel. 0603/24-70-92
SILNIK ELEKTRYCZNY do pralki Luna 385 E automat, • 
100 zł. Krzydlina Mała, tel. 071/389-02-27 
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 10 kW, 1480 obrotów, za
mocowany na wózku, • 250 z l Niedaszów, gm. Mściwojów, 
tel 076/872-88-37
SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW, 380 V, 2.800 obr./min, z roz
ruchem, nie używany, - 750 zł. Olesno, tel 034/358-34-95 
SILNIK ELEKTRYCZNY kołnierzowy, 18.5 kW, 1450 
obr./min, • 600 z l Oleśnica, tel. 071/398-84-01 
SILNIK ELEKTRYCZNY 10 kW, 2 szt, 18.5 kW, 1 szt - 400 
zł/szt. Platerówka k. Lubania, te l 075/722-16-89, 
0604/38-79-27
SILNIK ELEKTRYCZNY 2,2 kW, 1420 obr./min., 380 V, koł
nierzowy, 2 szt -130 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/847-76-35 
SILNIK ELEKTRYCZNY 2.2 kW, 1400 obr./min, 380 V, koł
nierzowy, • 150 z l Wołów, tel. 071/389-36-03 
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego, 80 V, 2,5 kW -150 
zł. Wołów, tel 071/389-38-82 wieczorem 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1-37 KW, cena od 100-700 zł/szt 
Wrocław, tel. 071/353-62-54 po godz. 15.0606/73-39-15

obr./min.. 1.1 kW, 1385 obr./min., 0.37 kW, >1310 obr./min.,
0.22 kW - 300 zl/szt 2900 obr./min., 4 kW, 1420 obr./min., 4 
kW. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 3-fazowe, różnej mocy, do demon
tażu (sprawne), cena od 250 zł. Trzebnica, tel 071/387-09-28 
SILNIKI ELEKTRYCZNE : 3 kW, 940 obr./min -190 zł, 0.8 
kW, 940 obr./min - 80 zł, 0.55 kW, 1400 obr./min - 60 zł. 
Wrocław, tel. 0606/73-75-45
SILNIKI ELEKTRYCZNE 17 kW, 925 obr./min, na-łapach,
7,5 kW, 1445 obr/min, na łapach - 500 zł/szt Wrocław, tel 
0502/12-55-57
SILNIKI ELEKTRYCZNE nowe, na łapach, 1.5 kW 960 
obr./min -140 zł, 7.5 kW 1440 obr./min - 400 zł oraz silnik
2-stopniowy 12.5-2.5 kW, 1440/730 obr./min - 600 z l Wro
cław, tel 071/351-02-88
SILNIKI ELEKTRYCZNE 7.5 kW, 380 V, 4 kW, 380-V, 5.5 
kW, 380 V, 2.2 kW, 380 V, od 200 z l  Wrocław, te l 
071/346-47-80
SIŁOWNIK fi 160 x 600, nowy, prod. polskiej, z .uchem” i 
.stopą’ , - 700 zł. Ziębice, tel 074/819-03-90 wieczorem 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNA średn. 80 mm, d l 80 cm, - 
150 zł. Nowa Ruda, tel 074/872-36-97 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY 100x800, nie używany, 2-stron
ny, - 300 zł. Wrocław, tel. 329-76-98 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY fi 170, skok 1000, fi 170, skok 
110, nowe - 350 zł/szt., fi 75, skok 550, nowy - 300 zł, siłow- 
rrik hydrauliczny (silnik), wahadłowy, używany • 350 zł. Wro
cław, tel. 0607/36-28-39
SMAROWNICA NOŻNA tzw. towotnica, - 200 zł. Kamieniec 
Wr., tel. 071/318-50-68
SMAŻALNIK taśmowy, prod. duńskiej, 8 m.b., elektryczny 
Trio Nex 1993, 400 kg/h, - 80.000 zł. Wałbrzych, tei. 
0602/30-7
SPAWARKA transformatorowa, 220 V, 80 A, - 200 z l Jele
nia Góra, tel. 075/764-73-35
SPAWARKA TEP-800 , do spawania tukiem .krytym*, stan 
b. dobry, - 5.000 z l Kamienna Góra, tel. 075/744-12-43 
SPAWARKA STA-225, • 800 zł. Lubań, tel 0604/82-50-18 
SPAWARKA 220 V, -160 zł. Wrocław, tel. 0605/54-59-14 
SPAWARKA 150 A, 220 V - 270 zł, heblarica .Skil* • 170 zł, 
opalarka .Black and Decker* • 100 zł, silnik do betoniarki 50
1-150 zł, taczki - 50 zł. Wrocław, tel. 071/343-07-67 
SPAWARKA AGA R-302 prostownikowa, 380 V, do 300 A, z 
przewodami, stan b. dobry, • 1.100 zł. Wrocław, te l 
071/346-47-80
SPAWARKA transformatorowa, 220 V, Paiwa-Turbo 155C, 
fabrycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, możliwość prze
słania pocztą - 350 z l Ząbkowice Śląskie, tel 074/641-15-75 
O  SPAWARKA ALTIG-500,1989 r. (spawanie w osło

nie argonu); walcarka do gwintów UPW 25.1,1988 
r.; frezarka podziałowa do małych uzębień Wyss- 
brod, prod. szwajcarskiej, typ 125/lla, maks. mo
duł 1.25 mm, maks. średnica do 45 mm. Toruń, 
tel. 0606/18-43-75 01031111

SPAWARKA BESTER 315 do 400 A, z przewodami, stan 
dobiy, • 1.000 z l Jelenia Góra, tel 0502/66-18-16 
SPAWARKA BESTER STA-400 stan b. dobry, - 1.100 zł. 
Jelenia Góra, tel 075/767-87-68 
SPAWARKA BESTER SPB-315 400A, bez kabli, - 900 zł 
lub zamienię na sprężarkę 3JW60. Kamienna Góra, tel 
075/744-12-43
SPAWARKA BESTER 315 A, - 1.200 z l Ocice, gm. Bole
sławiec, tel 075/736-11-14
SPAWARKA BESTER 315 z przewodami, odbiór w Oleśni
cy, - 1.000 zł. Opole. tel. 077/455-27-45

1 B U D  - M A S Z
L e g n ic a , te l. 076/862-43-51 

fax . 076/8852-39-98 
te l. kom . 0-90 690 659

|WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ MASZYN BUDOWLANYCH|

DEALER FIRM:
WACKER, DR. SCHULCE, JAZON
PROWADZIMY SPRZEDAŻ

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 kupiona.

AUJO GIEŁDĄ DpLflqŚM\S*A M spis tregę jrjfla tc iftrpp^  , ^ qa

mailto:botar@ig.pl


Elektronarzędzia
Sprzedaż
Serwis

TO R
53-621 Wrocław, ul. Głogowska 6 ----
(wejście z tyfci pawilonu) • "

tel. 35-95-195, 7 8 rm tiX  fax^8̂ ^ C :

SPAWARKA BESTER 315. 
071/353-20-01

1.000 zl. Wrocław, tel.

SPAWARKA BESTER SPB-315 z przewodami, stan b. do
bry. - 1.250 żł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SPAWARKA BESTER SPB 315 400 A, - 1.200 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-83-17,0605/29-01-37 
SPAWARKA ETARG + podajnik ZP2, do spawania blachar
ki samochodowej i innych prac ślusarskich, stan b. dobry, -
2.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-25 po godz. 19 
SPAWARKA MIGOMAT OZAS 400 A, kompletny, nowy prze
wód 4 m, butla, reduktor, możliwość sprawdzenia, • 2.500 
zł. Lubań, tel. 0604/82-50-18
SPAWARKA MIGOMAT 120 TURBO drut 0.6 • 0.8, prod.
niemieckiej, stan idealny, na kółkach, - 830 zł. Mieroszów,
tel. 074/845-84-96,0608/71-94-44 

*  SPAWARKA MIGOMAT. - 550 zł. Wrocław, tel.
y  071/336-70-66 wewn. 187

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 PARVA nowa, sprowadzona z Niemiec, na elek
trody 2.2-3.25,220 V, 150 Atorbo, możliwość wysyłki, - 400 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-27-80,074/815-43-78 
SPAWARKA TRANSFORMATOROWA 170 A, 380/220 V, 
kompletna, fabrycznie nowa, - 470 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
SPAWARKA WIROWA 350 Atm, - 300 zł. Błonie, gm. Mięki
nia, tel. 071/317-86-39
SPAWARKA WIROWA 300 A, stan idealny. - 650 zł. Lubań, 
tel. 0604/82-50-18
SPAWARKA WIROWA - 800 zl. Ocice, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/736-11-14
SPAWARKA WIROWA EU 23, - 450 zł. Zielona Góra. tel. 
068/320-83-17.0605/29-01-37 
SPRĘŻARKA 220V, 1.1 kW, zbiornik 25I + pistolet do ma
lowania. konserwacji oraz kompresor do pompowania kół, 
- 320 zł. Biały Kościół, gm. Strzelin, tel. 071/392-66-73 
SPRĘŻARKA WAN po remoncie kapitalnym, zbiornik 400
I. • 2.500 zł oraz druga 3JW60 po remoncie kapitalnym, •
1.050 zł. Grabowno Wielkie, tel. 071/315-77-00

PLESZEWSKIE KOTŁY CO
NAJTAŃSZE U PRODUCENTA i  

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO KLIENTA § 
WIOSENNA OBNIŻKA CEN 

tel. 062/74248-33,0-601 48 32 46

SPRĘŻARKA AS6-16.0, - 850 zł. Wrocław, tel; 
071/329-01-90 po godz. 20
SPRĘŻARKA mała, przenośna, - 320 zł. Wrocław, tel. 
071/325-01-90 po godz. 20
SPRĘŻARKA ASPA 3JW60 zbiornik o poj. 180 I. stan b. 
dobry, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SPRĘŻARKA 8 atm., zbiornik 251. odwadniacz, euro, re
gulacja ciśnienia, na kółkach, fabrycznie nowa - 520 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-59-58
SPRĘŻARKA nowa, sprowadzona z Niemiec, odwadniacz, 
regulacja ciśnienia, na kółkach, 220 V. 1.1 kW, - 600 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-43-78 
SPRĘŻARKA 8 atm., 220 V. 1.1 kW, fabrycznie nowa, spro
wadzona z Niemiec, elektrozawór, manometr, zbiornik 25
I. reduktor 0-9 atm., do malowania, pompowania, innych 
prac, - 560 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
SPRĘŻARKA MACO, 1990 r. silnik Deutz, mało używana, 
sprowadzona z Niemiec, pełna dokumentacja, rachunek, -
5.900 zł. Lubsko, tel. 068/372-11-66, 0601/68-97-94 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA 3 -cylindrowa, silnik diesel 
Robur, na kolach, wydajność 6 atm., 340 m3/h, - 3.000 zł. 
Modła. tel. 076/817-22-19, 0604/91-37-08 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA 1997 r. duża, 2 kompre
sory (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 SCHNEIDER 960-500 silnik 5.5 kW, ciśnie
nie robocze 10 bar, 380V/50Hz. rok produkcji 1993. wydaj
ność 960 l/min„ zbiornik 500 litrów, 1-cylindrowy, stan b. 
dobry, - 4.800 zł. Prusice, tel. 071/312-62-99, 
0502/07-34-49
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA MAHLE silnik 11 kW, wydajność 
1.48 m3/min, ciśnienie atm. 1.600 godz, - 12.000 zł. Obor
niki śląskie, tel. 071/310-35-78 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA 1-tłokowa, 380 V, - 300 zł. Czer
nica Wrocławska, tel. 071/318-95-28 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA silnik 1,1 kW. poj. zbiornik 401;
1-tłokowa, stan dobry, - 370 zł. Namysłów, tel. 
077/410-20-62 po godz. 15
SPRĘŻARKA TŁOKOWA WAN zbiornik o poj. 400 I, po 
remoncie, - 2.200 zl lub zamienię na sprężarkę do remon
tu. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SPRĘŻARKI SPALINOWE WD-53 3 szt., przewoźne, stan 
b. dobry, od 8.000-12.000 zł. Jelenia >Góra, tel. 
0601/56-65-70
SPRZĘT BHP DLA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 
20/04 kV, nowe : optyczny wskaźnik napięcia, uziemiacz 
przenośny, drążek i kleszćze izolacyjne, rękawice i buty 
ochronne, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/368-70-72 
STÓŁ OBROTOWY do frezarki fi 250 i fi 400 mm • 650 
zł/szt Strzelin, tel. 071/392-35-39 
STÓŁ OBROTOWY fi 250 mm. stan b. dobry. - 550 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
STÓŁ PROBIERCZY do sprawdzania pomp wtryskowych 
diesla. Wrocław, tel. 0608/77-88-31 
STRUGARKA SP-21, poprzeczna, pełne wyposażenie -
1.000 zł. Olszyna, tel. 075/721-23-74, 075/721-26-91

R E M Ó N T r ; S i Ł . * » I K Ó W  DO Z A G Ę S ZC ZA R E K  
Sprzedaż części - rozpylacze, pompy wtryskowe, filtry, uszczelki i inni
Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda

S K L E P  W A R S Z T A T  M O T O R  - D I E S E L .  OP010746]

IW-w, ul. Grecka 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37-470,0601-55-47-671

żeniem, po rmoncie kapitalnym, - 5.800 zł. Mirków k. Wro
cławia, tel. 071/315-13-08
TOKARKA 1974 r. półautomat, typ IN 31, prod. ̂ SRR, -
1.000 zł. Niedów, tel. 0606/55-02-03
TOKARKA REWOLWEROWA; * 3.000 zł. Wrocław, tel.
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15
TOKARKA REWOLWEROWA Konsomolec, - 3.000 zł lub
zamienię. Wrocław, tel. 071/346-23-73
TOKARKA TOS 50x 1500 SUI, uniwersalna, wyposażenie
fabryczne, mało używana, • 12.000 zł. Wrocław, tel.
071/341-44-45
TOKARKA TUE-40 stan b. dobry, -4.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-83-17,0605/29-01-37 
TOKARKA DO DREWNA SAM, - 450 zł. Krosno Odrzań
skie, tel. 068/383-84-95
TOKARKA DO DREWNA Gomad, pila taśmowa, mała - 
600 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
TOKARKA DO METALU ELK tpc 40x2000 TUB-32,2 sztu
ki, ceny 1.800-3.7000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-63-82, 
0503/35-63-82
TOKARKA DO METALU TUM-25, 1978 r. x 800, mała, 
uchwyt 160, profesjonalna, stan b. dobry, - 3.600 zł. Wro
cław. tel. 071/393-91-31,0604/77-03-57

^ A D A L  - SERWISU
OPERUJE:

/  urządzenia do malowania mokrego 
/  urządzenia do malowania proszkowego 
/  urządzenia do okuwania węży ciśnieniowych 
/  węże ciśnieniowe do 400 barów 
/  osprzęt do malowania oraz I

serwis gwarancyjny I pogwarancyjny. I
. Wrocław, ul. Bardzka 30 j
N ^tel/łax 071/33 64 591. O 607 313 451^/ '

TOKARKA OO METALU TSB-20, 1988 r. uniwerslana, ■ 
2.950 zl. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
TOKARKA UNIWERSALNA TUC 50x2000, stan b. dobry, 
nie pracowała w produckji wielkoseryjnej lub zamienię., tel. 
0502/23-04-69
TOKARKA UNIWERSALNA TUE 35 do metalu, - 2.800 zł. 
Konin, tel. 063/244-26-36.0605/03-25-64 
TOKARKA UNIWERSALNA 500x 1.000/ 73 mm, stan b. 
dobry, • 10.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/39-55-74 
TOKARKA UNIWERSALNA prześwit wrzeciona 35 mm, •
3.000 zł lub zamienię na tokarkę z prześwitem 40-45 mm, 
z dopłatą. Oława, tel. 0603/64-04-73 
TOKARKA UNIWERSALNA TOS-28, stan b. dobry, - 3.000 
zł. Oława, tel. 071/301-82-17, 341-64-79 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25. mało używana, stan 
idealny, - 3.500 zł. Oława. tel. 071/301-82-17. 341-64-79 
TOKARKA UNIWERSALNA 40 x 1400 mm. prześwit wrze
ciona 52 mm, przyspieszony posuw wzdłużny i poprzecz
ny, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51

UCHWYT TOKARSKI fi 100 mm, 3 szczęki, - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80 %
URZĄDZENIA DO PRODUKCJI TOREBEK Z FOLII: re
klamówek i woreczków, od 4.500 zł. Pruszków, tel. 
022/728-93-00
WAGA DO PÓŁTUSZ BIZERBA na torze, - 1.000 zł. Gro
dzisk, tel. 061/444-34-96, 0602/35-89-80 
WAŁ DO PIŁOSTRUGARKI kpi., z łożyskami, - 250 zł. Wro
cław, tel. 329-76-98
WAŁEK DO PIŁY .krajzegi’ , kompletny, oryginalny, -170 
zł. Wrocław, tel. 349-17-32
WCIĄGARKA LINOWA do Kraza, kompletna, z liną, bar
dzo mocna, • 800 zł. Lubsza, tel. 077/416-87-61, 
0602/18-21-80
WCIĄGARKA LINOWA WL-1.6 T, - 150 zl. Wrocław, tel. 
355-31-12,0605/07-77-88
WCIĄGARKA LINOWA ŻBA-150 380 V, udźwig 150 kg, • 
700 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA wysokość podnoszenia 12 
m, udźwig 3 tony, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/781-64-79 
WCIĄGARKA MECHANICZNA z liną, gr. 20 mm, dl. 65 m.
• 600 zł. Brąszewice, woj. łódzkie, tel. 043/821-15-05, 
0608/85-31-00
WCIĄGARKA TOWAROWA ZREMB, 1982 r.. - 4.000 z ł... 
tel. 0602/49-43-59
WCIĄGARKO • NACIĄG ARKA ręczna, 1500 kg, - 200 zl. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-70-59 
WENTYLATOR DACHOWY 380 V, nowy, - 250 zl. Wro
cław. tel. 071/346-47-80 .
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY nawiewno • wywiewny. 
1400 obr./min. 0.75 kW, 380 V, średnica śmigła 50 cm, - 
120 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
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 TURBINOWY duży, nowy, silnik 2,2 kW - 
600 zł, bębnowy, podwójny - 150 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
WENTYLATOR WALCOWY 1-stanowiskowy, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/341-01-46
WENTYLATOR WYCIĄGOWO • NADMUCHOWY 380 V, 
promieniowy, - 380 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
WENTYLATOR WYCIĄGOWO • NADMUCHOWY ścienny, 
380 V, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
WENTYLATORY 2 szt. Wałbrzych, tel. 074/665-44-90, 
0608/33-98-46
WENTYLATORY DACHOWE turbinowe, nowe, fi 300, sil
nik 220 V SED, 110 obr./min, maksymalna temperatura 80 
st. C. - 250 zł. Legnica, tel. 076/850-70-72 
WĘŻE HYDRAULICZNE do koparek, cena 40 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/785-54-14
WIELOPILA + trak 2-tarczowy, nowe, z regulowanymi po
suwami, zabezpieczenie przeciwodrzutowe, - 16.000 zł. - 
Lubin, tel. 076/840-82-02
WIERTARKA HILTI akmulator 24 V. - 700 zł. Bielany Wro
cławskie. tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25

WIERTARKA STOŁOWA WS-15. - 700 zł. Zielona Góra. 
tel. 068/320-83-17,0605/29-01*37 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, - 700 zł. Ziębice, tel. 
074/819-64-45
WIERTARKOWKRĘTARKA bezprzewodowa, „Meister 
Kraft’ , 16.8 V oraz 14.4 V, 2 akumulatory, ładowarka, wa
lizka, klucze, nasadki, wkrętaki, wielozakresowa, mocna, 
możliwe przesłanie pocztą, - 300 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/641-15-75
WIRNIKI DO POMP WODNYCH mosiężne, obrobione, PS 
60* fi 130 mm, PS 250, fi 145 mm - 25-30 zł/szt Strzegom, 
tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
WKRĘTARKA HILTI, - 350 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-26-08,0607/46-37-25 
WKRĘTARKA WEBER 220 V, profesjonalna, z dociskiem, 
regulacja obrotów, - 350 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11 
WÓZEK akumulatorowy, - 500 zł. Borów, tel.'071/393-31-63 
WÓZEK PALETOWY - 430 zł. Jurków, tel. 076/818-99-53 
WÓZEK PALETOWY do transportu poziomego, elektrycz
ny, 24 V -1.100 zł. Wrocław, tel. 0602/17-27-14 
WÓZEK RĘCZNY hydrauliczny, wys. 140 cm ♦ wózek pale
towy, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 361-37-05 
WÓZEK SAMOCHODOWY, 2001 r., prod. SAM, wym. 160 
cm x 110 cm x 30 cm, koła 165 x 13, na resorach, przygo
towany do rejestracji, - 500 zł. Starczów, tel. 074/817-42-16 
WÓZEK SPALINOWY DV 1733, 1986 r. udźwig 3.5 tony, 
wysokość podnoszenia 3.8 m, - 10.000 zl. Lubin, tel. 
076/846-98-92
WÓZEK WIDŁOWY LINDE H-35, 1988 r., Deutz 4-ćylin- 
drowy, udźwig 3,51, wys. podnoszenia 4 m, serwis, stan b. 
dobry, - 29.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-73-61, 
0502/61-50-31
WÓZKI PALETOWE 3 szt., udźwig 2 1 - 550 zl/szt. Węgli
niec, tel. 0606/31-30-37
WÓZKI SZYNOWE tartaczne - 300 zł/szL Legnica, tel. 
0601/21-38-41
WRZECIONA DO WIERTARKI prod. Gorzów, cena ok. 30 
zł/szt Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-60-98 
WTRYSKARKA 4-wałkowa, po regeneracji, z możliwością 
przerobienia na półautomatyczną, - 6.300 zł. Lubsko, tel. 
068/372-19-82 w godz. 7-15
WYCIĄG WIÓRÓW duży, 55 kW, - 5.000 zł. Opatówek, 
tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
WYKRYWACZ METALI MICRONTA4300 tryby pracy VLF, 
TR1, wskaźnik, wbudowany głośnik, wyjście na słuchawki, 
- 700 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 Daniel 
WYKRYWACZ METALI bez dyskryminacji + dwie sondy, 
maks. zasięg 1.5 m, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-37 
WYKRYWACZE METALI dyskryminacja, vlf, praca statycz
na, gwarancja, wysyłka za pobraniem, - 450 zł. Sopot, tel. 
058/551-42-98
WYPOSAŻENIE LAKIERNI : turbina, wymiennik ciepła, 
szafa sterownicza, kratownice, tunele nadmuchowe, • 7.500 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-45-34 po godz. 17 
WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO do- 
cer+oprzyrządowanie, rozpieraki, kompresor WAN, migo- 
mat 170 A, podnośnik łańcuchowy 5 Ł pistolet 5 atm., pi
stolet natrysk, gumówka Bosch, mala, duża. Wałbrzych, 
tel. 074/665-97-75
WYRÓWNIARKA SW 40 dł. 180 cm, - 3.500 zł. Zieleniec, 
gm. Pokój, tel. 077/469-31-59 
WYRÓWNIARKA DO DREWNA di. 150 cm, szer. 40 cm + 
4 nowe noże, możl. założenia piły i uchwytu do frezowa
nia, - 1.700 zł. Trzebnica, tej. 071/312-18-54 
WYSYSARKA OLEJU mało używana, • 1.200 zł. Parowa, 
tel.075/732-18-45,0606/31-30-37
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PR O M O C JA  2001 "Stare na nowe” 
nowa myjka nawet o 2.440 z ł mniej 
Zdając stare urządzenie dowolnej marki 
otrzymasz upust od 1.172 do 2.440 zł

P o n a d to  p o le c a m y :
- na jn ow sze  o d k u rza cze  z  filtrem w odnym
- myjki z im n o- i c iepłow odne, d om ow e i profesjonalne
- szorow arki, zam iatarki
- se rw is gw arancyjny  i pogw arancyjny  

i  - sp rze 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
dogów, tel. 076/833-43-21 w. 361 Wrocław, tel. 071/332-35-55

SPRĘŻARKA 220 V, 8 atm., 20 I, - 300 zł. Jelenia Góra. 
tel. 0608/76-59-17 

^ SPR ĘŻAR KA  mała, bez silnika, - 300 zł. Jordanów śląski, 
tel. 0603/24-70-92
SPRĘŻARKA WAN-AW 3-cylindrowa, silnik 11 kW, zbior
nik 40 I, wydajność 85 m3/godz, • 2.700 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-37
SPRĘŻARKA powietrza, • 1.500 zł / 2 szt.. Ocice, gm. Bo
lesławiec, tel. 075/736-11-14
SPRĘŻARKA 2HV1-80/105 zbiornik 400 I, 31 m3/gcdz., 
nowy silnik 7,5 kW, - 2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/58-67-04
SPRĘŹil&A-MECAFER ciśnienie 8 atm., 220 V, zbiornik 
251,210 l/min., na kółkach, reg. ciśnienia 0 - 9 atm., elek
trozawór, euro, odwadniacz, manometr, zawór bezpieczeń
stwa, prod. niemieckiej, nowa, - 430 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-46
SPRĘŻARKA 380/ 0.75 kW, 6 m3/h. 6 atm. ♦ oddzielny 
zbiornik ciśnieniowy, pistolet, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/793-45-12
SPRĘŻARKA do chłodni, 220 V, z wentylatorem i chłodni
cą, -100 zł. Wrocław, tel. 0502/51-50-31 
SPRĘŻARKA 1-tokowa, bez silnika i zbiornika, • 90 zł. Wro
cław, tel. 071/363-20-34

•  OP01225

SPRĘŻARKI
ŚRUBOW E -  TŁO K O W E

NARZĘDZIA • FILTRY ♦ ODWADNIACZE 
UNIE PNEUMATYCZNE • SERWIS

STRUGARKA z piłą, 3 noże, szerokość 26.5 cm, ponad 4 
tys. obrotów, - 900 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
STRUGARKA 220 V, prod. niemieckiej, fabrycżnie nowa, 
sprowadzona z Niemiec, wysokiej jakości, z pochłaniaczem 
i przystawkami, moc 6000 W, głębokość pracy noży regu
lowana 0-2 mm, dodatkowo pasek i wyposażenie, możli
wość przesłania pocztą, • 230 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-15-75
SUSZARNIA typ 860 M, • 28.000 zł. Krasowice, tel. 
077/410-32-91
SUWNICA BRAMOWA, 1980 r. typ SB-8.2PM, - 11.000 zł. 
Proszówka, tel. 075/781 -35-63 
SUWNICA NATOROWA 1991 r. górna, 1-belkowa, udźwig 
5 ton, b£z przebiegu, pełna dokumentacja, • 21.000 zł. Wro
cław. tel. 071/310-73-16,0605/32-76-12 
SZAFKI NA UBRANIA ROBOCZE metalowe, 20 szt, stan
b. dobry -120 zł/szt. Jedlina Zdrój, tel. 0604/08-01-78 
SZATKOWNICA DO KAPUSTY elektryczna, rozdrabniacz 
uniwersalny, z wymiennymi nożami, stan b. dobry, - 400 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-89-55 
SZCZECINIARKA KWASOODPORNA, - 4.000 zł. Gro
dzisk, tel. 061/444-34-96, 0602/35-89-80 
SZLIFIERKA 2-tarczowa, 380 V, na postumencie - 600 zl. 
Opole, tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
SZLIFIERKA 2-tarczowa, - 1.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-63-82,0503/35-63-82 
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW WNW 600, - 4.000 zł. Twar
dogóra, tel. 071/315-02-83
SZLIFIERKA DO ZAWORÓW, - 1.800 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-83-17,0605/29-01-37 
SZLIFIERKA KĄTOWA pneumatyczna, -120 zł. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-97-93 po godz. 18 
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA .METABO' prod. niemiec
kiej, na licencji szwajcarskiej, 230 V, 220 W, 22000 obr./min, 
- 350 zł. Wrocław, tel. 071/788-27-32 
SZLIFIERKA STOŁOWA 380 V. 1 kW. 2800 obr./min, - 350 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SZLIFIERKA TAŚMOWA .King Kraft’ , 220 V, 720 W, fa
brycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, wysokiej jakości, 
pochłaniacz opiłków, szlifuje szkło, drewno, farbę, stal, 
możliwość wysyłki pocztą, - 300 zi. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
SZLIFIERKA UNIWERSALNA NUA-25,1989 r. + wyposa
żenie, - 6.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
TARCZE DIAMENTOWE do betonu, fi 230 • 42 zł. fi 115 - 
15 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
TAŚMOCIĄG dl. 10 m, • 3.000 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-63-27
TERMOMETR profesjonalny, na podczerwień, - 500 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/753-37-11 
TOKARKA TUD 40 x 1500, sprawna, - 3.000 zł. Góra, tel. 
065/543-41-36,065/543-24-66 ,
TOKARKA REWOLWEROWA precyzyjna, wraz z wyposa-

TOKARKA UNIWERSALNA 1M63 X 1500, 1974 r. po re
moncie kapit., przyspieszone posuwy, posuw na sankach 
narzędziowych, prześwit wrzeciona 75 mm, stanb. dobry - 
6400 zł, tokarka uniwersalna TUC 50x1000, stan dobry - 
4700 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-32-94 
TOKARKI DO METALU REWOLWEROWE.z podajnikiem 
hydraulicznym, 2 szt. - 3000 zl/szt. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/58-67-04
TOKARKOKOPIARKA DNTA 40 do drewna, dług. tocze
nia 100 cm, fi 30 cm, reg. posuwu, stan b. dobry, • 4.500 
zł. Przemków, tel. 076/831-05-87 
TRAK taśmowy, prześwit 120 cm, szeroka piła do 180 mm, 
el.podnoszenia i ustawienie gr. pasów elektrycznych,,hy- 
drauliczne mocowanie kłody, - 15.000 zl. Brzeg, tek 

’ 077/412-66-05 
TRAK wózek na prowadnicach, tarcza do 1000 mm, do wy
robu palet, - 2.900 zl. Kluczbork, tel. 077/418-48-94 
TRAK taśmowy, - 15.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-84-01 
TRAK, 2001 r. taśmowy, nowy, • 12.000 zł. Biedrzychowi
ce, woj. opolskie, tel. 0605/46-83-67 
TRAK, 2001 r. taśmowy, do cięcia wzdłużnego (do drew
na), średnica cięcia 120 cm, długość cięcia dowolna, nowy, 
- 13.800 zł. Sława, tel. 068/356-63-59 
TRAK DO DREWNA pionowy, 55 cm, sprawny, 4 wózki, 
piły trakowe, silnik elektr. 11 kW z przekładnią, • 5.600 zł. 
Przesieka, tel. 075/762-10-43 
TRAK DO DREWNA GKT 60 typ wojskowy, z silnikiem elek
trycznym, nie wymaga fundamentów, - 30.000 zł. Wieru
szów, tel. 062/784-34-77,0604/34-34-77
0  TRAKI TAŚMOWE ostrzałki, szrankowniki, raty, 

leasing, uproszczona procedura. tel. 
032/219-82-52 03002931

TRANSFORMATOR 250 KVA - 3.500 zł, 400 KVA - 7.500 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
TRANSFOTMATOR 250, - 9.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40,0605/31-89-10 
TUNEL ze zgrzewarką kątową oraz obkurczarka do pako
wania towarów w folię termokurczliwą, od 5.000 zł. Prusz
ków, tel. 022/728-93-00 .
UCHWYT TOKARSKI fi 315 mm, 4-szczękowy. samocen- 
trujący - 270 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-32-94 
UCHWYT TOKARSKI fi 160, - 300 żł. Jordanów Śląski, 
tel. 0603/24-70-92
UCHWYT TOKARSKI fi 250 mm, używany, cena -150 zł, 
imak do noży - 50 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-51-30 ' 
UCHWYT TOKARSKI 3-szczękowy, samocentrujący, fi 250
1 315, + lewe szczęki, - 200 zł. Przemków, tel. 076/831-05-87 
UCHWYT TOKARSKI 3-szczękowy, fi 80, 125, 250, 315,
40.0 mm, ceny 200-1.100 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
UCHWYT TOKARSKI TUE I TUD, ceny 180-220 zł. Strze
lin, tel. 071/392-35-39
UCHWYT TOKARSKI fi 200 mm. 4 szczęki, nowy. - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80

l i ^ a i ś a i H i i a i i ‘^ r ‘1 1
59-220 Legnica, ul. Kołodziejska 38
%1\ /A7e\ QEA tY7 70  *’»*.• gukpt f̂uMpolceMfil
IS I . .(U /0 )  O tW  U# l ó  www.gudepol.com .pl

W Y P O ŻY C ZA LN IA  S P R ZĘT U  BUDOW LANEGO
zagęszczarki gruntu, ubijaki stopowe, piły do asfaltu i betonu, 

walce prowadzone z wibracją, młoty wyburzeniowe

M ASZ-BUD  Opole, ul. Niemodlińska 19/28 
tel. 077/457-39-65, tel.kom. 0-602 270 655

WIERTARKA HILTI z dkurzaczem. • 800 zł. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311-26-08.0607/46-37-25 
WIERTARKA oraz wyrówniarka - 2.000 zl/szt. Syców, tel. 
0602/46-06-64
WIERTARKA GOMAD wielowrzecionowa, 27 wrzecion, 
1980 r. - 5.000 zł, wiertarka pozioma i wyrówniarka - 2.000 
zł/szt. Syców, tel. 0602/46'-06-64 
WIERTARKA METABO z SDS, mało używana, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 0502/99-19-29
WIERTARKA TE 5 udarowa, - 780 zl. Wrocław, tel. 
0502/99-19-29
WIERTARKA BOSCH GSB-202RE, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
WIERTARKA z młotkiem udarowym, 220 V, 420 W, uchwyt 
SDS, 3100 uderzeń/min, do betonu, cegły, kamienia, duża, 
fabrycznie nowa, .Bawaria', sprowadzona z Niemiec, wa
lizka, komplet wierteł do 16 mm, możliwość przesiania pocz
tą, - 450 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WIERTARKA z udarem, 500 W, 220 V, fabrycznie nowa, 
.Kraft Tech", sprowadzona z Niemiec, obroty prawe i lewe 
do 2.800 tys. obr./min, wiercenie w stali 13 mm, beton 16 
mm, drewno 25 mm, możliwość przesiania pocztą, -100 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WIERTARKA do prac precyzyjnych, .Weimelkirchen', fa
brycznie nowa. 220 V, 45 W, 18 V, do 20 tys. obr./min, 40 
narzędzi do wiercenia, grawerowania, przecinania, czysz
czenia, szlifowania, możliwość wysyłki pocztą, • 250 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WIERTARKA WSD-10, - 1.200 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-83-17,0605/29-01-37 
WIERTARKA GOMAD, 1980 r. wrzecionowa, 27 wrzecion,
- 5.000 zł. Syców. tel. 0602/46-06-64 - 
WIERTARKA ELEKTROPNEUMATYCZNA KRESS 550 W, 
na wiertła SDS - plus, nowa, - 530 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-60-67
WIERTARKA HILTI TE 5 udarowa, mało używana, - 800 
zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 j  
WIERTARKA KADŁUBOWA WKA-40, - 2.000 zł. Oława, 
tel. 071/301-82-17, 341-64-79 
WIERTARKA KADŁUBOWA WKA-40, - 2.300 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-63-82.0503/35-63-82 
WIERTARKA KOLUMNOWA obrotowa, regulacja wysoko
ści, • 400 zl. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
WIERTARKA POZIOMA oraz szlifierka do noży stolarskich, 
• 1.500 zł. Jordanów śląski, tel. 0603/24-70-92 
WIERTARKA POZIOMA stolarska, - 1.100 zł. Kluczbork, 
tel. 077/418-48-94
WIERTARKA SŁUPOWA WK-30, - 1.600 zł. Oława. tel. 
071/301-82-17,341-64-79
WIERTARKA STOŁOWA WS 15 0.6 kW, 380 V - 1.000 zl 
oraz piła tarczowa do drewna, - 800 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-58-95
WIERTARKA STOŁOWA, - 800 zl. Ocice, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/736-11-14
WIERTARKA STOŁOWA WS-15. - 500 zł. Oława. tel. 
071/301-82-17,341-64-79
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 i WSD-10, cena 800-1.100
zł/szt. Strzelin, tel. 071/392-35-39
WIERTARKA STOŁOWA WS515 stan b. dobry, 2 szt - 680
- 780 zł. Syców, tel. 062/785-2.6-38
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, - 700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-63-82,0503/35-63-82 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 
071/346-47-80

WYTACZARKA WUTEH TO 161S do bębnów hamulco
wych, z posuwem, 2-biegowa, oryginalna, mało używana, 
prod. polskiej, - 1.100 zł. Konotop, tel. 068/352-44-64. 
068/352-44-54
WYTACZARKA do .grzybków zaworowych', stan dobry, -
1.500 zł. Przecławice, tel. 071/311-48-37 po godz. 16 
WYTACZARKA do bębnów hamulcowych, - 1.500 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/320-83-17, 0605/29-01-37 
WYTŁACZARKA śr. 90 mm + kpi. urządzeń do granulowa
nia folii, wyd. 35 g/h, - 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-30-46
WYTŁACZARKA do powlekania drutu, gr. ślimaka fi 42, -
8.000 zl. Trzebnica, tel. 071/312-06-23 
WYTWORNICA ACETYLENOWA koszykowa, rok prod. 
1990, mało używana, oryginalny lakier, -100 zł. Szprota
wa, tel. 068/376-67-21,0604/72-56-29 
WYWAŻARKA DO KÓŁ SFM-BREV HOFMANN * mońta- 
żownica, prod. szwajcarsko-niemieckiej, stan dobry, - 6.000 
zł. Rudna, tel. 0606/50-83-95 
WYWROTNICA GERDA do samochodów osobowych, -
3.200 zł. Szprotawa, tel. 068/376-30-62 
ZAGINARKA DO BLACHY szer. gięcia 1 m, .samoróbka’ , 
- 200 zł. Kamieniec Wr.. tel. 071/318-50-68 
ZĄOSTRZARKO - FAZOWARKA TARCZOWA DNDA prod. 
w Słupsku, do wyrobów ogrodowych z drewna, mało uży
wana, za 46% ceny, - 3.500 zł. Gryfów śl., tel. 
075/781-34-49
ZBIORNIK sprężonego pow., 10 m3 - 6.000 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/746-20-48,0608/89-78-45 
ZESTAW SPAWALNICZY do cięcia i spawania gazowego, 
do 1.200 zł. Legnica, tel. 076/866-02-88 
ZGRZEWARKA DO FOLII z osprzętem • 2.500 zł. Legni
ca, tel. 076/850-64-24
ZGRZEWARKA PUNKTOWA ZPF-40 kompletna, technicz
nie sprawna, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/310-73-16, 
0605/32-76-12
ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY SENCO fabrycznie nowy, 
do prac stolarskich, dekarskich i monterskich, ze zszywka- 
mi. - 700 zł. Wrocław, tel. 071/329-83-14 
ZSZYWARKA. - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/328-14-19 
ZWIJARKA DO BLACH szer. 1 m, - 800 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-65-10
ŻELAZKO niskociśnieniowe, zbiornik 101, - 400 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-.86-21

MATERIAŁY I SPRZĘT 
BUDOWLANY

„AMA-BALEX” producent blachódachówki i bla
chy trapezowej. Teraz ratyl. Długołęka, ul. Wro
cławska 42, tel. 071/315-16-11 01029251
„ARMBUD” • SUPERCENYIII Blachodachówka w 
30 kolorach, gont bitumiczny w 50 kolorach, weł
na mineralna, regipsy, płyta OSB, okna dacho
we, rynny, podbitka. Wykonawstwo (raty), bez
płatne I fachowe doradztwo. Wrocław, ul. Kra
kowska 37/45, tel. 071/370-62-09, 0502/41-46-82 
01029371
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KONSTRUKCJE STALOWE
dachów dwuspadowych do 15 m 

na hale, magazyny, wiaty
PPU "KOM" 0 P010771 

tel. 076/862-84-60, fax 076/857-00-22

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI” • PRODUCENT BLA* 
CHODACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester 
(25 kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość 
pural 15 lat gwarancji. B lachy trapezowe 
T:€.8,18,20,35,45,55,135, od lipca T50 i T60 • 
ocynkowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 
kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. 
Ceny producenta! Dla odbiorców hurtowych. • 
korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocław
ska 48, te l. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01028361

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, Quamac, Bor- 
ga. Dachówki cementowe IBF, Braas, Euronit; ce
ramiczne Ruppceramika, Wiekor, Pfleiderer, Cre-

PRODUCENT PARAPETÓW 
WEWNĘTRZNYCH

SOSNA KLEJONA 
SOSNA I DĄB - FORNIR 

„ADWER” - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOH965

WEŁNA
DOCIEPLENIA FASAD 
SYSTEM ECO RO CK 

ROCKWOOL DEALER
SPRZEDAŻ -DORADZTWO

Oferujemy również:
- pokrycia dachowe: 

Braas, Wiekor, Róben
- ceramika budowlana: 

Wienerberger, Róben

Styropol, Austrotherm, Rigips 
-okna:Velux 
■ sufity podwieszane

0608/67 6446 
telifax 071/ 355 4715 

MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z 0.0. 
W-w ul. GNIEŹNIEŃSKA 10

•AUTOM ATYKA BRAM  s 
P R O D U K C JA  I M O N TAŻ |

Automatyka do' bram przesuwnych -1.525 zł brutto, *  
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt. 

Zniżki dla instalatorów 
A ST EL S.C., tel./fax 074/853 94 08

2.3 m, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 369-54-31, 342-01-63, 
0605/62-02-20
BECZKA METALOWA na wodę lub paliwo, ocynkowana, 
na płozach, zawór, - 450 zł lub zamienię na przewracarkę 
7-gwiazdową + dopłata. Bolków, tel. 0604/15-54-31 
BECZKI STALOWE 601 -10 zł, 2001 - 20 zl. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
BEDNARKA stalowa, wym. 35 x 3 m -1 zł/kg. Wrocław, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
BETON loco B10 -157 zł, B15 -180 zł. B20 - 195 zł. Wro
cław, tel. 071/353-59-79

Sk ład  drew na
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118 

tel. 071/325-42-69

aton. Karpiówka 380x180x14,1 gat. -1 zł/szt. brut
to. 50 lat gwar.pisemnej. Mat. ociepleniowe, łaty, 
55*200 Oława, Godzikowice 132 (teren Polmozby- 
tu), tel. 071/313-59-69 01023801

O  BLACHY PRUSZYŃSKI: blachodachówka, blachy 
trapezowe, ocynkowane, alucynkowane, powl. 
poliestrem, puralem. Cięte na wymiar. Produko
wane z surowców Rautaruukki, Thysen Krupp, 
US Steel. Pełna kolorystyka. Szeroka gama pro
fili, rynny, okna, folie, obróbki. Kosztorysowa
nie gratis. Transport gratis. Korzystne cenyl 
Wrocław, ul. Rybacka 11, przy pl. Solidarności, 
tel. 071/373-59-41 01030711

AGREGAT DO BETONU BRICKMAN-BOYS, 1991 r. silnik 
4-cylindrowy Deutz, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0607/36-40-88 
AGREGAT MALARSKI profesjonalny, na kołach, prod. 
USA, z wężem i pistoletem, wysokociśnieniowy, zasilanie 
220 V, wyłącznik termiczny, idealny do konstrukcji stalo
wych okien i drzwi oraz do malowania pomieszczeń miesz
kalnych, hak, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 0503/81 -00-60 
AGREGAT TYNKARSKI PFT 1992 r., z wężami, kompre
sorem, stan b. dobry, - 8.900 zł. Głogów, tel. 076/835-69-37, 
0605/43-32-91
AGREGAT TYNKARSKI M-TEC, 1993 r. typ DUO-MIX, 
przystawka do pracy z silomatem, osprzęt, stan b. dobry, - 
9.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-67-29, 0604/2^71-76 
AGREGAT TYNKARSKI PFT G-4, 1994 r. z osprzętem, 
stan b. dobry, - 10.500 zl. Chojnów, tel. 076/818-67-29, 
0604/29-71-76
BARAK BUDOWLANY na płozach, bez kół, z elektryczno
ścią, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 341-30-76 
BARAK BUDOWLANY po remoncie, ocieplony, 1 okno, 
wym. 6,2 x 2,3 m, na postumencie metalowym, • 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 369-54-31, 342-01-63,0605/62-02-20 
BARAKOWÓZ na płozach, ocieplony, oblachowany, boaze
ria, ins i elektryczna, 2 okna, okiennice, wym. 2.5 m x 2.5 
m x 6 m, - 2.000 zł. Prochowice, tek 076/858-47-14 
BARAKOWÓZ na pompowanych kołach, o wym. 2,5 m x 
7,0 m, przygotowany do zamieszkania na działce rekre
acyjnej, 4-osobowy, aneks kuchenny, toaleta, inst elektrycz
na (nowa), wykończony drewnem, - 5.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-85-60
BARAKOWÓZ na kołach, po remoncie kapitalnym, 2 po
mieszczenia, 2 okna, środek obity laminatem, wym. 6,5 x

DRZWI DREWNIANE
ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE, GARAŻOWE 

NAJTAŃSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU 
FAKTURY VAT, TRANSPORT GRATIS 
Tel. 0-607 67 47 27,076/843-60-63

BCTOIl KOmÓRKOUJY
"PREFBET MILICZ. ,

TM 1SP0RTZHDS OPŚ104°9
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

BETON KOMÓRKOWY wym. 24 x 24 x 59 cm - 4,80 zł. 
Leszno, tel. 065/529-61-96
BETONIARKA 150 I, 380 V, stan b. dobry • 670 zł, 130 I, 
220 V, stan b. dobry, - 580 zl. Głogów, tel. 076/83348-00, 
0605/43-32-91
BETONIARKA poj. 1001, na 220 V, - 500 zł możliwy trans
port. Głuszyca, tel. 074/880-91-44,0603/51-18-27 
BETONIARKA 250 I, technicznie sprawna, - 550 zł. Gro
dziec, gm. Zagrodno, tel. 076/877-35-19 
BETONIARKA 2501. - 1.100 zł. Jawor, tel. 076/870-72-16 
BETONIARKA 80 I, 220 V - 530 zł oraz 70 I, bez silnika - 
380 zł. Jurków, tel. 076/818-99-53 
BETONIARKA 500L na gumowych kolach, stan b. dobry, • 
1.700 zł. Lewin Brzeski; tel. 077/412-70-91 
BETONIARKA 140 I, 220 V, • 590 zł (możliwy transport). 
Lubin, tel. 076/724-08-63,0603/45-58-00 
BETONIARKA -200 I, silnik 3-fazowy, - 750 zł. Miękinia, 
woj. wrocławskie, tel. 0603/36-77-41 
BETONIARKA 250, -.850 zl. Oława, tel. 0605/95-16-48 
BETONIARKA .ATIKA’ poj. 125 I, prod. niemieckiej, stan 
idealny, - 750 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21, 
0604/72-56-29
BETONIARKA 2501, na kołach stalowych, przekładnia łań
cuchowa, stan dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/353-47-72 
BETONIARKA 1401, prod. niemieckiej, • 700 zl. Wrocław, 
tel. 0503/39-63-26

BLACHA FALISTA, nowa, 0.6 mm - 8 zł/m2. Trzebnica, 
tel. 071/312-86-55
BLACHA FALISTA 0,9 m x 3,0 m, 8 szt. - 20 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/348-40-18
BLACHA OCYNKOWANA trapezowa T-18, nowa, 425 x 
87 cm, 34 arkusze, - 1.800 zł. Ludwik Kaczński, 59-141 
Chocianów, ul. Dominialna 2
BLACHA OCYNKOWANA szer. 70 cm, di: 6 m, grubość 1 
mm, stan dobry.- 45 zł/arkusz. Modlęcin, gm. Strzegom, 
tel. 0607/63-09-43
BLACHA OCYNKOWANA 500 x 1200 x 3 mm, idealna pod 
pustaki, bloczki -15 zł/arkusz. Wrocław, tel. 071/353-47-72 
BLACHA TRAPEZOWA powlekana, 12 szt - 50 zi/szt Głu
szyca, tel. 074/845-65-10
BLACHODACHÓWKA i blacha trapezowa firm Lindab, 
Rautaruukki i Włastal, ceny od 22 zł/m2 oraz akcesoria. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-19-82 
O  BLOCZKI BETONOWE o wym. 12x24x38 cm, cena 

• 1.6 zł/szt. (netto), pustaki żuilobetonowe o 
wym. 24x24x38 cm, cena • 1.8 zł/szt., 12x24x38 
cm • 1 zł/szt. (netto), możliwość transportu i roz
ładunku, faktura VAT. Góra, tel. 0605/20-02-25 
84016361

O  BLOCZKI BETONOWE M-6 ze żwiru płukanego, 
wym. 12 x 24 x 38 cm, z atestem • 1.7 zł/szt. (w 
tym VAT), pustak o wym. 24 x 24 x 38 cm • 1.9 
zł/szt. (w tym VAT), możliwy transport i rozładu
nek, możliwe raty. Osetno, tel. 065/544-44-35 
84017301

BLOCZKI BETONOWE M-6 norma B-15,12x24x38, moż-

"DOMINO"
BRAMY GARAŻOWE od 648 zł*
BRAMY WJAZDOWE od 928 zł*
ROLETY od 215 zł/m'*

Wrocław, ul Stoczniowa 12 *ceny netto
te/fafax 071/328-82-88
tel. kom. 0-609 200 894 0PO12368

OP012420

BETONIARKA BWE poj. 150 I, stan dobry, - 590 zł. Wro
cław, tel. 0608/15-45-38
BETONIARKA 70 I, stan b. dobry, • 700 zl. Wrocław, tel. 
071/334-65-41,071/346-41-59 
BETONIARKA 150L napędzana silnikiem spalinowym 
(benzyna), z wbudowaną wciągarką budowlaną (50 m linki 
stalowej, 300 kg), pierścieniowa, stan idealny, zużycie pa
liwa 1-1,5 l/h, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 0605/27-23-50 
BETONIARKA poj. 801 • 400 zł; rusztowania warszawskie, 
20 ramek - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/329-83-14 po 
godz. 20
BETONIARKA poj! 250 I, 380 V, na kołach,'przewód 30 
mb, stan dobry, Wysoki Kościół k. Trzebnicy - 900 zł. Wro
cław, tel. 071/328-20-02 .
BETONIARKA BWE 1501,1997 r, -1.000 zl. Wrocław, tel. 
071/351-14-23
BETONIARKA 250 I, - 1.700 zl. Zielęcice, tel. 
077/411-36-21,077/411-36-20 
BLACHA obustronnie ocynkowana, grubość Imm, w arku
szach, 120m2, - 2.000 zl. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
O  BLACHA ALUMINIOWA trapezowa, z demontażu, 

długość 3 m, 6 m • 12 zł/m2, przewód elektrycz
ny 2 x 2,5, okrągły, z demontażu, wentylatory wy
ciągowe, dachowe, z demontażu, lampy antywy- 
buchowe., tel. 062/785-65-75 81012611

BLACHA DACHOWA

PRODUCENT
A M A -B A L E XD ŁU G O Ł Ę K A  K. WROCŁAW IA 

ul. Wrocławska 42 tel. 0 7 1 ; 3 151611

lM ^ £ L E X

WROCŁAW ul.Kurkowa 25, tel.071/328 73 17, 
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

TA R TA K  - D O BR O SZYCE  
PPU "DOMEX"

56-410 Dobroszyce, ul. Lipową 2 
te l./fax 071/314-11-97; 314 18-19

o f e r u j e :

4* Więźbę dachową ( w y c i ę t a  n a  w y m i a r  w g  P N )

♦  Impregnację t r z y f u n k c y j n ą  

4* Tarcice iglaste i liściaste, ś w i e ż ą  i s u c h ą  

( n a  s c h o d y , p o r ę c z e ,  d r z w i  i t p .)
OP01173-

O f e r u j e m y  d r e w n o  z  w s z y s t k i c h  g a t u n k ó w  d r z e w  
w y s t ę p u j ą c y c h  w  E u r o p i e  Ś r o d k o w e j .

18,73 zł/m 
brutto

k Do 15.06.2001
Na blachodachówkę 

dacwowe powlekaną
mmm m m m m

liwy transport, cena - 1.55 zl/szt.. Chojnów, tel.
076/817-74-7&, 0607/34-31-28
BLOCZKI BETONOWE wym. 12 x 24 x 38 cm -1.60 zł/szt.
Tomaszów Boiesł., tel. 075/736-95-74 wieczorem,
0602/87-83-91
BOAZERIA SOSNOWA panelowa, gr. 12 mm (ściany, sufi
ty, podbitki) -14 zł/m2 oraz gr. 16 mm (ściany, sufity, pod- 
bitki) • 17 zł/m2. Mąkoszyce, tel. 077/416-7*7-04 po godz. 16 
BOAZERIA SOSNOWA - od 18 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/336-24-59
BRAMA GARAŻOWA stalowa, antywłamaniowa, ocieplo
na, dwuskrzydłowa, z drzwiami przejściowymi, wymiary 
bramy; 2.6x2.6 m, - 500 zł. Legnica, tei. 0608/47-30-26 
BRAMA GARAŻOWA segmentowa, biała i brązowa, wym.
2.5 x 2.25 m, możliwe inne wymiary, - 2.100 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-18-47,0601/89-32-39
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, wym. 3 x 3 m, 
nowa, biała, aprobata techn. I.T.B., grub. 40 mm, • 4.100 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-47, 0601/89-32-39 
BRAMA WARSZTATOWO-GARAŻOWA 2-skrzydłowa, 
ocieplona - 1.000 zł. Opole, tei. 077/464-67-77 
O  BRAMY GARAŻOWE rzemysłowe, ogrodzeniowe, 

automatyka, okna, drzwi, rolety, roletki, żaluzje 
• kompleksowe zamówienia gwarantują najko
rzystniejszą cenę w mieście; nasza firma zosta
ła wyróżniona przez czytelników „Gazety Wybor
cze j” . FIRMA .O L A F ” , Wrocław, tel. 
071/332-32-67,0602/77-79-43 01030361

BRAMY GARAŻOWE fabrycznie nowe, od 690 zł. Wro
cław, tel. 071/361-67-28,0602/77-79-43 
O  BRAMY WJAZDOWE przesuwne, z automatyką 

lub bez, oraz nowoczesne ogrodzenia, zgrzewa
ne, panelowe • poleca producent, gwarancja, 
możliwa sprzedaż na raty. „KZ METAL”, Oborni
ki Śląskie, tel. 071/310-15-49, 071/310-33-21 
82001091

BRUSY DĘBOWE sezonowane, 12 m3, gr. 5 cm, dł. 2.5 •
3.5 m, tylko w całości, • 14.500 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-73-63 po 20
CEGŁA pozostałość z budowy, nierozbiórkowa ok. 1000 
szt. - 0,30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/348-40-18 
CEGŁA KLINKIEROWA z demontażu - 0.5 zł/szt Nowa 
Sól, tel. 0608/62-74-56
CEGŁA KLINKIEROWA 0,80 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54,0605/33-11-71

Ul. Kruszwicka 24/28; Wrocła
TEL. (0603) 258-430, (0604) 990-180,TEL./FAX{071)359«36-46

CEGŁA PEŁNA czerwona, nowa, przy większych ilościach 
transport gratis - 45 gr/szt. Pobiel, gm. Wąsosz, tel. 
0605/29-23-14
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, mała ilość - 0.20 
zł/szt Legnica, tel. 076/722-68-68 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, 1.000 szt. • 0.25 
zl/szt. Nadolice Wielkie, tel. 071/318-99-69 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona - 25 gr/szt. Wro
cław, tel. 071/373-70-20
CEGŁA SZAMOTOWA ok. 3.000 szt., możl. transport-1 
zł/szt. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-27,0606/39-13-88 
DACHÓWCZARKA ok. 300 podkładów żeliwnych, - 450 zł 
lub zamienię na Fiata 126p, do remontu. Bolków, tel. 
075/741-44-25
DACHÓWCZARKI ręczne, 2 sztuki, +1000 podkładów sta
lowych, - 2.000 zł/szt. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/19-96-31 
DACHÓWKA CEMENTOWA powlekana, z rozbiórki - 30 
gr/szt Wrocław, tel. 071/328-14-19

"TCIM" W-w, ul. Karmelkowa 66 
J  / i .  .  ^  tel. 071/33-719-66 S KŁAD fax 071/33-702-46

DREWNA
tarcica obrzynana od 329 zl I 
więźba dachowa od 647 zł *
• podlogówka, deska Barlinecka 
złącza metalowe, OSB 
■ drewno kominkowe, transport

Najniższe ceny

DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, ok. 3.500 szt - 0.25 
zl/szt. Ligota Piękna, gm. Wisznia Mala, tel. 071/312-70-46 
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, stan b. dobry, ok. 
5000 szt - 0.3 zł/szt. Lutomia Dolna, tei. 074/850-27-34 
po godz. 20.0603/05-15-89
DACHÓWKA KARPIÓWKA poniemiecka - 0.30 zl/szt. Pie
chowice, ul. Świerczewskiego 6/4 
DACHÓWKA KARPIÓWKA 5.000 szt., stan b. dobry - 40 
gr/szt Podgórzyn, tel. 075/762-16-32 
DACHÓWKA KARPIÓWKA CERAMICZNA, nowa • 1.33 
zł/szt. Radwanice, tel. 071/311-71-38 
DACHÓWKA KARPIÓWKA poniemiecka, stan b. dobry, 
grafitowa, 6000 szt. - 35 gr/szt. Siekierczyn, tel. 
075/724-41-80

W KŁA D Y  KOMINOW E
ZE STALI KWASOODPORNEJ 

KOMINY STALOWE
P.W. C EK 0M ET c ____

Wrocław, al. Pracy J 
tel. 339-00-22, 363-12-21 w. 55 

0-603 874 053, 362-22-58 po 2000

ATESTY. ATRAKCYJNE CENY - RATY
iK tm z u m iiM
DACHÓWKA KARPIÓWKA (15.000 szt.) - 0.3 zł/szt. Sy
ców, tel. 062/786-98-10
DACHÓWKA KARPIÓWKA nowa -1,00 zł/szt Wałbrzych, 
tel. 074/846-89-87 ^
O  DESKA PODŁOGOWA, płyty wiórowe, pilśniowe, 

OSB, sklejki, boazeria, podbiciówka, łaty, krawę- 
dziaki, wełna mineralna, kleje, siatka (1.50 zł/m2), 
tarcica sucha hieobrzynana. S.H. „DREWMAT”, 
Wrocław, ul. Tęczowa 79/81, tel./fax 071/342-38-86 
01031051

DESKI grubość 25, 22,19 mm, nowe, różne szerokości i 
długości. cęna • 420 zł/m3, okorki, cena -120 zł/m2, kra- 
wędziaki, cena • 600 zł/m3. Oława, tel. 071/313-24-05.

. 0606/1242-14 
DESKI PODŁOGOWE - od 36 zł/m2. Wrocław, tel. 
'071/336-24-59
DESKI AKACJOWE suche, podłogowe, 200 m3. Krosno 
Odrzańskie, tei. 068/383-84-95 
DESKI BUKOWE grub. 55 mm, sezonowane 2 lata - 700 
zł/m3. Wielgie Milickie, tel. 0602/22-12-33 

' DESKI ŚWIERKOWE sezonowane 20 lat także krokwie, 
różne długości i szerokości, ok. 1.5 m3 • 500 zł/m3. Wro
cław, tel. 071/348-40-18
DRABINA ALUMINIOWA 5.5 m, nowa, 3x9 szczebli, z pod
stawą, prod. RFN i inne, cena - 555 zł/sztuka. Bolesławiec, 
tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 
DRABINY SZNUROWE 15-20 mb. nowe i używane, dł. 15 
mb - 400 zł, 20 mb - 300 zł, prod. polskiej. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-38-94
DRABINY SZNUROWE nowe, 15 mb - 500 zł i używane, 
20 mb • 300 zł, prod. polskiej. Ząbkowice Śląskie, teL 
074/815-38-94
DREWNO rozbiórkowe, ok. 12 kubików. Oleśnica, tel. 
071/398-78-09
DREWNO BRZOZOWE w klockach, brzoza, jesion, dąb. 
grab. Walim, tel. 074/845-74-16

DOM
Obróbki blacharskie 
Rynny PCV 
Okna dachowe 
Wyłazy dachowe 
Folie dachowe 
Ondulina 
Wełna mineralna

I PRODUCENT BLACH 
NA WYMIAR POLECA:

BLACHY
■/ dachówkowe

V  trapezowe

10 LAT GWARANCJI

B LACH O D ACH O W K A POW L. od 18.22 zł/m2
Wrocław, ul. Ostowa 14, róg ul. Pełczyńskiej 

tel. 327-47-81, fax 327-47-80
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TANI PARKIET,
UKŁADANIE -  CYKLINOWANIE §

i Ł

tel. 071/351-87-13; 0-607 243 766

/-vrvr

I PARAPETY
IMITACJE

MARMURU
GRANITU

INNE

PłYTY 
FALISTE Z  PCV 
Od 13 Zl ł  VAT

. ePLASTICS
Wrocław ul. Robotnicza 72 

Tiran Archiintdiiu tel. (071) 7818122
zielona Córa ul. Zacisze 16 

tel. (068) 4SS 37 44
Opole ul. Pancerna 41 

tel.IOHI4S7 48SIW.2t8

DREWNO DĘBOWE 4.5 m3, w dłużycy, - 300 zł. Kamie
nieć Ząbkowicki, tel.- 074/817-35-91 
DREWNO JESIONOWE (jesion polny jasny), 2 sztuki o dłu
gości 6 m, średnica 750 mm, drewno tartaczne - 300 zł/m3. 
Oława, tel. 071/303-85-82,0604/27-18-74 
DRZWI ALUMINIOWE przeszklone, z demontażu, wym. 
223x105 cm - 280 zł. Legnica, tel. 0608/08-87-59

DACHOWE, STRETCH
Wrocław, ul. Mydlana 3A 
t e l.  071 /34B -77 -41

DRZWI ALUMINIOWE wym. 205 x 150 cm, z demontażu, - 
350 zł. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE z trzema zamkami, - 250 zł., 
tel. 074/664-40-24,074/849-11-65 
DRZWI BALKONOWE , skrzynkowe, drewniane z oknem 
dwudzielnym, nie używane, częściowo oszklone, wym. 
otworu 267x237 (H); (wys. okna 150 cm, szer. drzwi 90 
cm), 3 szt. - 200 zł/szt., całość - 600 zł., tel. 077/404-61-61 
(k00090) Ę
DRZWI BALKONOWE wym. 210 x 70 cm, - 200 zl Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-23-49,0603/98-21-35 
DRZWI BALKONOWE nowe, 2 szt. -100 zł/szt. Bolesła
wiec, tel. 075/734-51-64
DRZWI BALKONOWE drewniane, z ościeżnicą, oszklone, 
aluminiowe żaluzje, z demontażu, wymiary 865 x 2295, stan 
dobry, • 50 zł. Świdnica, tel. 074/853-19-72 
DRZWI BALKONOWE aluminiowe, wym. 220 x 90 cm, - 
350 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-10 
DRZWI DREWNIANE dębowe, nowe, lakierowane, z szy
bami, wymiar 100 x 218 cm, - 800 zł. Lubań, tel. 
075/721-72-88
DRZWI DREWNIANE nowe, bez okuć, wym. 224 x 91, gr. 
40, z 6-cioma wycięciami na szkło ornamentowe, 2 szt. • 
100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/351-73-72 

ifo. DRZWI DREWNIANE 2-skrzydłowe, mogą być tarasowe

KOMINY -  KOM-WENT
P O L E C A  W  P R O M O C J I :  

PUSTAK Z BETONU LEKKIEGO ŁĄCZNIE Z RURĄ 
KWASOODPORNĄ DO KOTŁÓW GAZOWYCH 

wcenieod85zVm.b.
PUSTAKI WENTYLACYJNE DWUKANAŁOWE - 8 zł/szt. 

KOMINY DO KOMINKÓW 
DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU 

Wrocław, ul. Potokowa 39 (Maślice) 
tel. 0-605 642 331 npn„„n

DRZWI WEJŚCIOWE 80 cm i 90 cm, używane - 10Q zł/szt. 
Radwanice k. Wrocławia, teł. 071/311-73-25 
DRZWI WEJŚCIOWE drewniane, prawe, lewe, 3 szt., stan 
dobry, - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-39-09 
DRZWI WEJŚCIOWE antywłamaniowe, nowe, - 1.600 zł. 
Złotoryja, tel. 0604/85-75-92
O  DRZWI ZEWNĘTRZNE wejściowe, 

aluminiowo-plastikowe, białe I brązowe, prod. 
niem ieckie j, różne wzory. Oława, tel. 
071/313-01-02,0502/31-62-09 02026321

DŹWIG BUDOWLANY z kasetą sterowniczą, wys. 7 m, 
składany, 10 m kabla, udźwig 500 kg. Głogów, tel. 
076/834-73-24
DŹWIG BUDOWLANY z koszem, nośność 1000 kg, wy
sięg 6.5 m, z możliwością pochyłu i wysuwu, - 4.000 zł. 
Sulmierzyce, tel. p62/722-33-87 
ELEMENTY OGRODZENIA metalowe, malowane, wym. 
1.20 x 2.60 m, - 60 zł. Siechnice, tel. 0603/63-04-14 
ELEMENTY OGRODZENIA wytłoczek w kątowniku, 3x1 
m, 6 sztuk - 25 zł/szt. Wrocław, tel. 071/337-34-24, 
0604/87-45-51
ELEMENTY SZALUNKOWE 2,5 m/0,5 m, 11 szt. -17 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/348-40-18
FORMA DO PRODUKCJI PUSTAKÓW ALFA -100 zł. Wo
łów, tel. 0Z4/389-38-82 wieczorem 
FORMY DO PRODUKCJI OGRODZEŃ BETONOWYCH 
oraz forma na słupek, nowe, - 1.700 żł. Głuchołazy, tel. 
077/439-16-42 . .
FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ różne ro
dzaje, oraz na krawężniki, tralki, ogrodzenia, płyty chodni
kowe -1 zł/szt. Słupice, tel. 074/830-10-30 
FREZARKA DO ASFALTU prowadzona, masa całk. 855 
kg, silnik Hatz D, masa podgrz. gazem, - 12.500 zł + VAT

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416

SZC ZEC IŃ SKA  11 B ÓP012182
tel. 071/373-90-79, 071/353-65-71

KABEL ELEKTRYCZNY 4 x 25, miedziany, potrójna izola
cja, dł. 60 m * 11 zł/m. Włoszakowice, tel. 0608/48-27-42 
KABEL ELEKTRYCZNY 5x0,75, w igielicie -1,50 zł/mb, 
3x1,5, potrójnie izolowany • 2,50 zł/mb oraz kabel koncen
tryczny - 0,70 zł/m.b. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
KAMIEŃ POLNY ok. 1001, na skalniaki, oczka wodne - 50 
zł/t. Naborów, tel. 071/319-57-45,0503/84-22-62 
KOLEBA BUDOWLANA spalinowa, po remoncie, brak aku
mulatora i przerywacza zapłonu, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-64-79
KOŁNIERZE STALOWE cena 1 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
O  KOMINKI STYLOWE i nowoczesne, parapety, 

wszelkiego rodzaju ozdobne elementy budow
lane z kamieni naturalnych, oferuje producent, 
stała ekspozycja. Wrocław, ul. Hubska 60/68, tel. 
071/795-40-19,0609/51-41-94 80012411

KONSTRUKCJA STALOWA skręcana, 12 x 51, na dach, 
wiatę lub szklarnię, segmenty 3-metrowe, - 14.500 zł. Zie
lona Góra, tel. 0603/28-37-82 
KONSTRUKCJA DACHU nowa, • 12.000 zl. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-31-43,0605/73-03-12 
KONSTRUKCJA ESTAKADY pod suwnicę, nowa, stalo
wa, -16.500 zł. Wrocław, tel. 071/310-73-16,0605/32-76-12 
KONSTRUKCJA WIATY 3 przęsła, jednospadowa, dł. spa
du 5 m, z rur fi 60 mm, - 700 zł. Chojnów, tel. 076/818-63-17

H O R M A N N
Bramy garażowe i drzwi stalowe

METALOPLASTYKA!
Ogrodzenia 

B r a m y  
Balustrady 

Kraty 
. o z d o b n e  

Bo row a  O le śn ic k a  
te l. 071/398- 34-18 

939 0-501 413 169

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316 opmmtu

lub do wynajęcia. Głogów, tel. 076/834-98-33.833-91-43, 
0605/54-27-71
GRANIT format, piaskowiec żółty, cegła stara, papa - 5.000 
zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/781-63-47 . 
GRZEJNIKI nowe, od 200 zł/szt. Oława, tei. 071/303-34-91 
GRZEJNIKI ALUMINIOWE nowe, 150 żeberek, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-45-66
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE panele, szt. 12. dł. 1 m, typ 
M-100P, 180 W, 220 V oraz regulatory temperatury, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353:68-54 po godz. 20

KONSTRUKCJA WIATY stalowej, 2-spadkowej, o wymia
rach 7 x 12 x 4 m, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
KONSTRUKCJA WIATY stalowej, wym. 42 x 6 x 3.5 m, 
zdemontowana, zakonserwowana, bez pokrycia, stan ide
alny. - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
KONTENERY BUDOWLANE podwójne, biurowe, z sanita
riatem, o pow. 30 m2, oraz mieszkalne, o pow. 15 m2, ca
łość - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-92-45,0603/32-33-67 
KOSTKA BAZALTOWA 5x3 -150  zł/tona, ociosy bazal
towe • 60 zł/tona, kolumny z piaskowca • 800 zi/szt. Legni
ca. tel. 076/862-50-09
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

O  KOSTKA GRANITOWA różne wymiary i kolory, 
'  cena 180 zł/t. Wrocław, te l. 0503/37-52-23 

01031981
KOSTKA GRANITOWA 20x20 cm, z rozbiórki, duże ilości, 
stan idealny, cena -130 zł/tona. Chełm, gm. Rudna, tel. 
071/389-01-75 wieczorem, 0601/56-40-68 
KOSTKA GRANITOWA szara, żółta, czerwona, czarna, 
różne wymiary - od 24 zł/m2. Świdnica, tel. 074/856-98-15, 
0601/50-40-54
KOSTKA GRANITOWA, o wym. 10 x 10 cm, 10 x 12 cm, z 
odzysku, około 201,130 zł/t. Wałbrzych, teL 074/842-10-99, 
0607/54-58-99
KOSTKA GRANITOWA 20 szt., 20 x 20 - 4 zł/szt. Wro
cław, tel. 0606/64-92-21

KUPIĘ GRZEJNIKI KONWEKTOROWE ok. 80x40 cm, 10 
sztuk, rury fi 20 i 15 (miedziane), piec 2-funkcyjny, Jun
kers, nowy. Legnica, tel. 0502/26-54-64 po godz. 18 
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ HALI z dwuteownika, o wym. 15 
x 12 x 3 m lub dwuteownik 200 mm. Syców, tel. 
0602/46-06-64
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ WIATY 1-spadkówej, małej. Śro
da Śląska, tel. 0607/04-70-00 
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ 8 x 10, 10 x 10*. 30 t, w 
cenie do 60 zł/t. Głogów, tel. 0502/65-70-23 
KUPIĘ KRĄG BETONOWY 5 szt.. fi 1000 i 1200 mm, z 
transportem. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ KRĘGI STUDZIENNE fi 0.8 m, wysokość obojętna. 
Krzelów, tel. 071/389-93-33
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budo
wie: krokwie 18/8, murłaty 14/14, folia paroprzepuszczal- 
na oraz klamry gąsiorów, 120 szt., brązowe, okazyjnie. 
Trzebnica, tel. 071/312-30-05 
KUPIE OKNA PLASTIKOWE 145x150 (1 szt.). 145x90 cm 
(4 szt.), 145x60 cm (2 szt.), z szybą 1.1, na zewnętrz brą
zowe. Kępno. tel. 062/782-81-70,0602/58-78-34 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE używane o wymiarach 100 x 
100 cm (4 szt.). Kowary, tel. 075/761-33-02 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE wym. 1.25 x 170-180 cm oraz 
drzwi z PCV, z łukiem o wym. 105x200. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-28-68
KUPIE OKNA PLASTIKOWE z demontażu, wymiary: wys. 
80-120 cm, szer. 100-140 cm, 2 sztuki. Szprotawa, tel. 
068/376-36-69 wieczorem
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE lub drewniane, wymiary: 
85x75 lub 75x85 cm, mogą być mniejsze o 2 do 3 cm. Wro
cław, tel. 071/357-16-20,0503/72-01-11 
KUPIĘ PŁYTKI PODŁOGQWE około 35 m2, kolor cytry
nowy lub inny ciekawy wzór, do zakładu fryzjerskiego, moż
liwy montaż. Lubin, tel. 0606/59-14-79

FIRMA „PREDOM”
POSZUKUJE TRANSPORTU POWYŻEJ 251 
DO PRZEWOZU KRUSZYWA W JEDNĄ 

STRONĘ NA TRASIE ŻARY - LUBIN 

Lubin, tel. 076/847-39-54 
tel. kom. 0-606 781 432,0-606 781 450

KUPIĘ PŁYTY DROGOWE betonowe. Poznań, tel. 
061/444-34-96.0602/35-89-80 
KUPIĘ PODKŁADY KOLEJOWE używane, ok. 60 szt. Wro
cław, tel. 071/372-60-43 po godz. 20,0605/54-30-45 
KUPIĘ STAL DWUTEOWNIK 300,140, kątownik 30, teo- 
wnik 20, blacha trapezowa. Wrocław, tel. 0602/63-65-21 
KUPIĘ SYLITY (elementy grzejne), wym. 18x300x350, 
18x400x350,18x400x450,18x500x400. Kamieniec Ząbko
wicki. tel. 074/817-80-89
LINA STALOWA fi 8 mm, nieużywana, konserwowana • 2 
zł/kg. Przemków, tel. 076/831 -05-87 
LISTWA WIBRACYJNA DO BETONU DYNAPAK dł. 3.5 
m. silnik 380 C, roczna, stan idealny, - 4.200 zł + VAT (nowa 
6000 DEM). Wrocław, tel. 071/345-58-47, 0606/76-11-45 
LISTWY PRZYPODŁOGOWE sosnowe, 2.5 m - 5 zł/szt. 
Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
ŁATA WIBRACYJNA LIEVERS K-150 220 V, 4-letnia, do

PRODUCENT
OKNA PCV
MONTAŻ-DEMONTAŻ-OBRÓBKA

najniższa cena 
w mieście

sprawdź !!!
PARAPETY-ŻALUZJE-ROLOSY

J g l !  ® 344 75 86
Wrocław _  4 E f l  A C  CO  
Białowieska 4 ®  OOU UD DO

O  ODDAM GRUZ CERAMICZNY za darmo. Wrocław, 
tel. 071/343-98-86 w godz. 9-18,071/342-33-39 po 
godz. 18 01031771

OGRODZENIE ozdobne, betonowe -19 zł/m2. Strzelin, tel. 
0602/44-72-55,0602/24-82-22 
OGRZEWACZ WENTYLATOROWY, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-57-78
OGRZEWANIE PODŁOGOWE nowe, oryginalne i komplet
ne, wodne. F. Roth, na pow. ok, 80- m2, wraz z miesza- 
czem, rurkami i rozdzielaczem, • 3.620 zł. Wrocław, tel. 
354-21-97 po godz. 20,0601/41-78-86 
O  OKNA duży wybór, nowe i używane, PCV, drew

no, aluminium, drzwi zewn., balkonowe, witry
ny, prod. niemieckiej, w cenie od 100 zł, możli
wość transportu, sprzedaż ratalna. Komorowo 
k. Trzebnicy, tel. 071/312-30-89, 0602/15-31-41 
82001191

OKNA prod. niemieckiej, nowe i używane, różne wzory, ceny 
od 200 zł. Oława, tel. 071/313-01-02,0502/31-62-09 
OKNA ALUMINIOWE wystawowe, 4 sztuki, szer. 230 cm, 
wys. 187 cm, drzwi aluminiowe z futryną, wys. 237 cm, 
szer. 128 cm. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-23-45, 
0605/29-30-54
OKNA ALUMINIOWE oraz okna plastikowe, cena 500 
zł/szt. + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-23-45, 
0605/29-30-54
OKNA DACHOWE VELUX rozkompletowane, 2 szt., inne, 
z kołnierzem i opierzeniem, 6 szt. - 100 - 200 zł. Syców, 
tel. 062/785-35-26
OKNA DACHOWE Fakro Termo Plus, 78x118 cm, z koł
nierzem, do pokryć falistych, 2 sztuki, nowe. w oryginal
nym opakowaniu, • 1.800 zł. środa Śląska, tel. 
0603/92-52-50
O  OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, roz- 

wierno-uchylne, drzwi balkonowe, tarasowe, 
stan b. dobry, różne wymiary, w cenie od 100 zł, 
drzwi wejściowe PCV, aluminium, nowe, w cenie 
800 zł/szt. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/76-16-86 
03001151

OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, wym. 105 x 135 
. cm -170 zł, 210 x 135 cm - 340 zł. Bielany Wrocławskie, 

tel. 071/311-23-49,0603/98-21-35 
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem oraz PCV, drzwi 
balkonowe, różne wymiary, stan dobry - od 100 zł. Błotni
ca, tel. 074/817-56-82
OKNA DREWNIANE zespolone, różne, rozm. 147x147 cm, 
117x147 cm, -180 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-58-96 
OKNA DREWNIANE skrzynkowe: 125 x 60,150 x 320,150 
x 60. Malczyce, tel. 071/317-96-84 
OKNA DREWNIANE modrzew, z demontażu, z szybami, 
różne wymiary, cena od 50 zł/szt. Wrocław, tel. 343-98-86, 
342-33-39 po godz. 18

Wrocław, ul. Łęczycka 19 IM 
(50 m od HIT-u, Tli
boczna Poznańskiej)
tel/fax 071 359 18 63

GOLISZEK

PODŁOGI MNELOWE - PODWOJNA PROMOCJA MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS!! SUPER

CENY

CENTRUM PODŁOGI

lub wejściowe, przeszklone szybami izotermicznymi, wy
miary 230x160 cm, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 345-52-17 
DRZWI PLASTIKOWE nowe, prod. niemieckiej, okleina 
dębu, przeszklone, -1.600 zł. Gromadka, tel. 076/817-20-62 
DRZWI POKOJOWE 70 x 220 cm, oszklone - 60 zł. Kobie
rzyce, tel. 071/311-13-22
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
DRZWI WEJŚCIOWE aluminiowo - plastikowe, brązowe, 
prod. niemieckiej, z szybą, • 1.000 zł. Oława. tel. 
071/313-01-02,0502/31-62-09 
DRZWI WEJŚCIOWE drewniane, 90 cm, 2 szt., bez oścież
nicy, sosnowe, pełne, ciężkie, potrójne zawiasy, stan bar- 

M dzo dobry - 240 zł/szt. Oława, tel. 071/313-72-98 lub 
“V  0603/96-83-11

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE typ EWT • 80 zł/szt. Zielęci- 
ęe, tel. 077/411-36-21,077/411-36-20 
GRZEJNIKI FAWIRA ożebrowany, o średnicy 3.5-10 zł/m, 
Leszno, tel. 065/537-03-52.
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE CLIMAtrzypanelowy, stan 
b. dobry, 100x40 (6 szt.), 120x40 (3 szt.), 80x95 (1 szt.J, 
80x66 (1 szt), 90x73 (1 szt.), 67x80 (1 szt.), -180 zł do 
220 zł / szt.. Bolesławie* tel. 075/735-18-93 
GRZEJNIKI MIEDZIANE 12-żeberkowe, 2 sztuki, połączo
ne, wys. 52 cm, dł. 73 cm, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0608/51-12-99
GRZEJNIKI PURMO komplet, w całości lub pojedyncze 
sztuki, - 3.500 zł., tel. 071/311-70-83 
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 5 zł/żeberko. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22
GRZEJNIKI ŻELIWNE 17 żeberek, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
GRZEJNIKI ŻELIWNE .60" • 4 zł/żeberko. Żary, tel. 
0606/48-68-57
GWOŹDZIE do betonu i stali oraz naboje czerwone do osa- 
dzaka pistoletu Hilti - 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 OWONG 4x10  mm, dł. 50 m, - 
600 zł. Lubin, tel. 0606/42-09-32 
KABEL ELEKTRYCZNY YAKY 4x240, 50 m - 30 zł/m.b. 
Polkowice; tel. 076/845-68-78 
KABEL ELEKTRYCZNY 3 X 2.5 - 1.30 zł/m, 3 x 1.5 - 1 
zł/m. Sobótka, tel. 0604/40-19-54

UWAGA!
lyiko oryginalny produkt posiadąjący znak BORGA 

zapewnia wysoką Jakość 1 gwarancję do 15 lat
52-319 Wrodaw, ul. Karmelkowa 41 
tel./fax (071) 364 38 00 w. 329, 280! 
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1J zakupi tarcicę liściastą n/o o
2. oferuje: q

- więźbę dachową impregnowaną z dostaw 
wą na plac budowy w cenie 650 zł/m3"

- tarcicę stolarską świeżą i suchą
- podłogę i boazerię sufitowo-ścienną 
wysokiej klasy z  eksportu

tel./fax 076/81-88-723, tel. 0-601 95 63 75

KOSTKA GRANITOWA wym. 20 x 20 cm -120 zł/t. Zielo
ną Góra, tel. 068/360-62-97,0602/83-81 -67 
KRATA OKIENNA o wymiarach 1.2 x 0.8 m, 2 szt. - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-01-46
KRATOWNICE DACHOWE na 400 m2 dachu, - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-19-29,0608/84-46-03 
KRATY POMOSTOWE nowe, czarne, 1.2 x 0.9 m, - 70 zł. 
Pieszyce, tel. 074/836-58-70, 074/836-71-88. 
0604/53-28-57
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem - 20 
zł/tona kruszywa, transport naczepą 30-tonową. Legnica, 
tel. 076/887-19-19 po godz. 20.0601/05-29-57 
KUPIĘ BETONIARKĘ polską, 50-801, do 300 zł. Wrocław, 
tel. 0606/73-75-45
KUPIĘ BLACHĘ CHROMONIKLOWĄ gr. 0.6 lub 0.8 mm,
w cenie do 50 zł. Wrocław, tel. 0602/32-70-51
KUPIĘ BLACHĘ FALISTĄ na wiatę, Wymiary 4 x 4 m.
Szprotawa, tel. 068/376-36-69 wieczorem
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWĄz demontażu. Wrocław, tel.
073/357-79-47
KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ210x250 cm, podnoszoną lub
segmentową. Wrocław, tel. 352-48-44
KUPIĘ DESKI SZALUNKOWE używane, gr. 3,5 cm, pow.
60 m2. Wrocław, tel. 071/361-22-75 grzecznościowy
KUPIĘ DRUT KOLCZASTY 30 m.b; Wrocław, tel.
353-38-53
KUPIĘ DRZWI ŁAZIENKOWE szer 60 cm, prawe, 2 szt., 
same skrzydła, używane, pasujące do metalowej ościeżni
cy. Wrocław, tel. 071/322-43-49 po godz. 20 
KUPIĘ DRZWI WEJŚCIOWE balkonowe, więźbę dacho
wą, materiały budowlane, styropian, wełnę mineralną, inne. 
Wrocław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA BUDOWLANE. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
KUPIĘ ELEMENTY RUSZTOWANIA RAMOWEGO pomost 
roboczy, dł. 250 cm, szer. 60 cm. Wołów, tel. 071/389-38-82

wibrowania powierzchniowego, mało używana, • 2.500 zł. 
Złotoryja, tel. 0603/70-80-01
ŁATY ŚWIERKOWE 6.200 m.b. + okrąglaki, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/56-60-09
MATERIAŁY BUDOWLANE: płytki klinkierowe, żółte, wym.
19.5 x 9.5 cm - 30 zł/m2, czerwone, wym. 19,5 x 9.5 cm, 
narożnik siateczkowy, ocynkowane, dł. 1,8 m, do tynku mo
krego -1.20 zł/szt., kołek do montażu ociepleń, dł. 12 cm - 
12 gr/szt., Funcolis - środek do impregnacji klinkieru - 21.70 
zł/l, pustaki wentylacyjne - 2 zł/szt.. Zielęcice, tel. 
077/411-36-21,077/411-36-20
MIKSOKRET pompa do betonu, dodat. 60 m węża, -18.000
zł. Pleszew, tel. 0501/26-73-49
MOZAIKA PARKIETOWA tradycyjna i ozdobna, gr. 10 mm
-17 zł/m2. Leszno, tel. 0604/65-36-07
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa i jesionowa,- grubość
10.5 mm, bezpośrednio od producenta, I gat., cena • 21 
zł/m2 oraz II gatv, cena -15 zł/m2. Siechnice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-57-41,0503/61-22-61
MOZAIKA PARKIETOWA ŚWIERKOWA 55 m2, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-60-09
NABOJE DO WSTRZELIWANIA KOŁKÓW kaliber 6.3 mm 
- Ó.30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
O  NOWOCZESNE OGRZEWANIE, POMPY CIEPŁA, 

ogrzewanie domów energią środowiska, kolek
tory słpneczne, ogrzewanie wody energią sło
neczną. Profesjonalne porady i projektowanie. 
„Rentpol”, Wrocław, ul. Widok 10, pok. 41, tej. 
071/782-75-77,0602/31-90-93 01030961

ODDAM GRUZ za darmo. Lefgnica. tei. 076/722-68-68 
ODDAM GRUZ budowlany, ok. 30 t. Opole $ Gosławice, 

.tel. 077/455-75-25 ; ‘
ODDAM GRUZ bez zanieczyszczeń, bezpłatnie. Wrocław, 
tel: 345-82-44

t '

OKNA DREWNIANE używane, białe, wymiary: wys./szer 
120 x 75-150 zł, 110 x 140.-160 żł. 140x110-160 zł, 140 
x 220 - 320 zł. Wrocław, tel; 0604/37-84-73 
OKNA DREWNIANE oblewane plastikiem, używane, próż
niowe, o wym. 140 x 110 cm -.150 zł i 140 x 220 cm - 300 
zł, możliwy transport. Wrocław, tel. 0606/6Żr30-96 
O  OKNA PLASTIKOWE wys. x szer.: 120/90-105, 

135/90-105, 135/136, 135/215. Drewno powleka
ne plastikiem 90/75,90/60,120/60,135/75,135/60, 
135/105,135/165,135/210, ókna drewniane z po
trójną szybą 140/90, 140/180, drzwi balkonowe 
210/80,210/90, wirtyny 210/90,120/100 drzwi wej
ściowe PCV i aluminium, brązowe i białe, ozdob-

OKNA DRZWI FASADY z aluminium i PCV 
ZADASZENIA z poliwęglanu komorowego 

produkcja i montaż 
tel. 311-20-76Jerzy Rzońca 

Bielany Wrocławskie 
ul. Polna 4______ 0-602 824 826 0P012391

ne. Chojnów, tel. 076/817-89-03, 0604/81-79-99 
84017191

OKNA PLASTIKOWE rozmiar 160x140 cm (2 sztuki, bia
łe), 110x90 (2 szt. ciemnobrązowe), dzrwi tarasowe 230x108 
cm (czarne), od 150 zł/szt. Głogów, teł. 076/831-59-90, 
0502/36-19-78
OKNA PLASTIKOWE nowe, prod. niemieckiej, okleina jasnego

pcw drauuno
drzwi

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
"WARSZAWSKIE”

RAMKA - 40 zł i 35 zł + VAT 
Kuplę złom. liny stalowej 0  14 do 20 mm 

tel. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5

NOWOŚĆ - p a r k i e t y  z BAMBUSA
L akierow ane -  go tow e do układania  

Bezpośredni importer: tel./fax 071-357 27 23
Delfino Import-Export tel. GSM 0601-74 60 64

BM OGRODZENIA ZGRZEWANE
mmm - bramy

- FURTKI
PRODUKCJA - SPRZEDAŻ 

MONTAŻ
TEL.071/ 315 12 49. 315 12 50

centrum podłogowe
‘ podłogi panelowe, "parkiety 
‘panele PCV, ‘ korek podłogowy i ścienny 
‘aranżacje, ‘ doradztwo techniczne 
‘transport, ‘montaż

Przy zakupie paneli 
montaż gratis !!! 4 *

W-w, u l. Kam ieńskiego 4 
te l.(071) 326 00 24
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PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ 1

P n n 59-300 Lu b in , ul. Sikorskiego 48, tel 076/841-52-14,0-604125163

DESKI PODŁOGOWE
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
„ADWER” - Wrocław, ul. piękna 78 

tel. 071/336-25-03 OPOH966

dębu, 4 szt., 100 x158 cm, • 600 zł /szt. 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/szt. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22,0609/59-01-17 
OKNA PLASTIKOWE wym. 189x165 cm, 2-skrzydłowe, roz- 
wiemo-uchylne, stan b. dobry, 4-letnie, - 350 zł. Lubsko, tel. 
0603/89-78-64 po godz. 17,0601/41-16-93 
OKNA PLASTIKOWE nowe, wym. 145x170 cm, rozwier
no-uchylne, • 600 zł. Milicz, tel. 0503/08-10-89 
OKNA PLASTIKOWE nowe, cięte na wymiar, od 350 zł/szt. 
Oława, tel. 071/303-34-91
OKNA PLASTIKOWE I DRZWI, nowe, 80 x 100 - 350 zł, 90 x 
120 • 380 zł, 57 x 106 - 340 zł, możliwe inne wymiary, drzwi 
balkonowe, plastikowe, białe, nowe, 80 x 210 - 500 zł, rów
nież inne wymiary, drzwi wejściowe, plastikowe, z szybką 
(S2PROS), 100 x 210 -1300 zł/szt Włóki, tel. 074/830-28-33 
OKNA PLASTIKOWE PCV kolor brązowy, stan b. dobry. wym. 
135x125 cm - 280 zł/szt; wym. 135x110 cm • 260 zł/szt oraz 
okno drewniane, powlekane plastikiem, z roletą, kolor biały, 
wym. 110x145 cm, - 280 zł. Wrocław, tel. 391-95-41 
OKNA PLASTIKOWE PCV nowe, nie używane, wys. 150 cm, 
szer. 120,150 i 180 cm, szyba K= 1.1 • 450 zł/szt Wrocław, 
teł. 0603/10-24-41
OKNA PLASTIKOWE , szyby zespolone, 145x176 cm - 50 
zł/szt oraz dzrwi balkonowe 210x80 cm - 40 zł/szt Wrocław, 
tel. 071/346-42-81
OKNA PLASTIKOWE białe, używane, prod. niemieckiej, szer. 
210 cm, wys. 130 cm, stan b. dobry, 4 szt - 500 zł/szt Złoto
ryja, tel. 076/878-22-64
OKNA SKRZYNKOWE drewniane, nowe, oszklone, 11 szt, 
140 x 150 - 500 zl/szt Kłodzko, tel. 0601/62-91-17

 W E L P L A S T  I
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M A T I Z O L - G O N T Y
SZC ZE C IŃ SK A  1 1  B  OP012183
tel. 071/373-90-79, 071/353-65-71

OKNA SKRZYNKOWE o wymiarach 145 x 145 cm, 6 sztuk - 
120 zł/szt Pielgrzymka, tel. 076/877-50-63 
O  OKNA • NOWOŚĆ! 10 lat gwarancji na śnieżną biel, 

bogaty wybór, dla klientów niespodzianki, rolety 
od 189 zł/m2, roletki materiałowe, żaluzje • również 
gratis do zamówionych okien, bezpłatne pomiary i 
doradztwo, tani montaż, serwis. FIRMA „OLAF’’, 
Wrocław, tel. 071/332-32-67, 0602/77-79-43 
01030351

PANELE OGRODZENIOWE z prętów, kształtowników, drutu, 
zgrzewane, spawane, od 60 zł. Wierzbięcice, tel. 
077/435-47-47
PARAPETY GRANITOWE ok. 20 kolorów, montaż, transport 
pomiary, 300-700 zł/m2. Jeszkowice, tel. 071/318-01-26, 
0606/94-75-43
O  PIASEK: przesiewany, podsypka, żwir, możliwość 

transportu, konkurencyjne ceny. ., tel. 
0607/08-51-86 82012701

O  PIASEK kopany, pospółka MG2, żwir 2-8, żwir 2-16, 
tłuczeń, kliniec, grysy, niesort/odsiewka, drobny, 
masa betonowa, cegła robiórkowa 150, gruz kru
szony ceglany, drzwi garażowe (blaszane). Cze- 
szów, ul. Złotowska 1, tel. 071/312-71-78 82001161 

PIASEK BUDOWLANY kopany, na podsypki oraz humus wraz 
z transportem, cena 180-300 zł/t., tel. 0607/53-52-90, 
0607/30-63-71
PIASEK BUDOWLANY 12 ton, wraz z transportem, • 220 zł. 
Wrocław, tel. 355-31-12,0605/07-77-88 
PIASEK BUDOWLANY 121 z transportem, - 220 zL Wrocław, 
tel. 0602/23-46-80
PIASEK BUDOWLANY na podsypkę, 221 + transport - 300 zł, 
do tynków, 221+transport - 400 zł. Wrocław, tel. 090/38-70-04, 
0501/63-15-89
PIŁA DO ASFALTU CLIPPER, 1986 r., benzyna stan b. dobry, 
- 2.500 zł. Chojnów, tel. 076/819-62-27, 0602/66-79-96, 
0604/08-56-65
PIŁA DO ASFALTU I BETONU DOLMAR, kompletna, z wóz
kiem i zbiornikiem na wodę, z tarczą, stan b. dobry • 2.400 zł. 
Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21, Niemcy, tel. 
0049/17-46-66-67-69
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS-360 AVS stan b. do
bry, -1.200 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU. 1988 r. silnik benzynowy (Hon
dy), mało używana, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/44-66-83,0608/48-77-29
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS 400,1999 r. profe
sjonalna, spalinowa, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 0608/74-81-64 
PIŁADOASFALTU I BETONU PARTNER, 2000r. fi350-1.300

TARTAK CH O JNO  
"SOMAPOL" 
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• więźba dachowa
(elementy do 12 metrów długości,

z dostawą na plac budowy)

• tarcica budowlana
• krawędziaki

• łaty

Skład fabryczny odział Wrocław 
"ADWER"; Wrocław, ul. Piękna 78 

tel. 071/336 25 03

używa-zł, niwelator samopoziomuiący Top Con ♦ statyw, mało uj 
ny - 2.700 zł. Strzelin, tel. 071/716-11-86,0601/78-39-70 
PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI DX-450, - 650 żł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
PŁYTY DROGOWE 130x300x16, -100 zł /szt. Wałbrzych, tel. 
0606/98-44-36
PŁYTY DROGOWE 130 x 300 x 16, cena 95 zł/szt Wałbrzych, 
tel. 0606/98-44-36
PŁYTY MDF giub. 12, 16, 18, 22 mm, cena 600-800 zł/m3.
Dzierżoniów, tel. 074/832-10-81
PŁYTY OSB gr. 18 mm - 21,80 zł/m2, płyty wiórowe, gr. 22 mm
-14,70 zł/m2, podbiciówka - 26 zł/m2, siatka budowlana -1,50
zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-38-86
PŁYTY STROPOWE korytkowe, dł. 6 m, szer. 1.5 mi -150 zł.
Nowa Sól, tel. 0608/62-74-56
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 po godz. 21
PŁYTY ŻELIWNE 1000x1000x25 - 6 szt, 260x420x35 -19 szt 
Wałbrzych, tel. 074/665-44-90,0608/33-98-46 .
PRZĘSŁA OGRODZENIOWE nowe, 2x145 cm, • 80 zł /szt. 
Lewin Brzeską tel. 077/412-70:91 
PRZYJMĘ ASFALT na budowę dróg, duże ilośrci. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-18-08
PRZYJMĘ GRUZ piasek, ziemię, szlakę, każdą ilość. Małomi
ce, tel. 068/376-99-38
PRZYJMĘ ZIEMIĘ nieodpłatnie, bez gruzu. Gaików, tel. 
071/318-52-91,0603/85-19-20
PRZYJMĘ ZIEMIĘ bez gruzu, na drogę, nieodpłatnie. Lubin, 
tel. 0601/44-03-42
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopów, bez gruzu i zanieczyszczeń, do 
wyrównania terenu, możliwa mała odpłatność. Mirków, tel. 
071/315-11-28
PRZYJMĘ ZIEMIĘ każdą ilość, z wykopów. Trzebnica, tel. 
071/312-33-10
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopu, nieodpłatnie, 4 km od Wrocła- 
wia-Zakrzowa. Wrocław, tel. 0601/67-04-71 
PUSTAK] wym. 10.5 x 24 x 49 cm, połówki -1.50 zl/szt Toma
szów Bolesł., tel. 075/736-95-74 wieczorem, 0602/87-83-91 
PUSTAKI ALFA wym. 50x24x24 cm - 3.1 zl/szt Legnica, tel. 
076/857-03-42,0601/78-73-59
PUSTAK] ALFA całe - 2.70 zł/szt i połówki -1.70 zł/szt Świd
nica, tel. 074/640-77-27,850-97-60 
PUSTAKI CERAMICZNE 180x290x220 mm, 500 sztuk -1.5 
zł/szt Kąty Wr., tel. 0603/96-73-24 
PUSTAKI CERAMICZNE .POROMUR’ z piórowpustem, od 
2,35 zł/szt Wrocław, tel. 071/336-24-54,0605/33-11-71 
PUSTAKI CERAMICZNE porothetm, pióro + wpust 25 • 4.7 
zł/szt, 38 - 5.31 zł/szt, 44 - 6.2 zł/szt, transport gratis. Wro
cław, tel. 0601/57-86-63
PUSTAKI SZKLANE różne wzoiy • 4,5 zł/szt Wałbrzych, tel. 
074/840-01-13 po godz.17,0601/57-20-08 
PUSTAKI ŻUŻLOBETONOWE 200 szt - 1400 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-68-54 po godz. 20
PUSTAKI ŻUŻLOWE 4-komorowe, wym. 24 x 24 x 49 cm - 
2.80 zł/szt Tomaszów Bolesł., 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 .
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RURY NA SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 90, dł 240 cm. cena 
12 zł/szt Wrocław, tel. 071/345-71-20 
RURY OŻEBROWANE FAWIRY na grzejniki, nowe, ocynko
wane, średn. 3,5-4 cm, dł. 2-2,5 m. -15 zł /mb. Wrocław, tel. 
071/368-78-43
RURY ROZBIÓRKOWE fi 32, na ogrodzenia, dł. 2 m, 28 szt, 
cena 7 zł/szt Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 071/312-93-31 
RURY STALOWE zwykłe i grubośdenne, cena 0.70 zł/kg. Wro
cław, tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
RURY ŻELIWNE kanalizacyjne, fi 150, dług. 5 m -100 zł, wy
tłoki poprodukcyjne z blachy, nadają się na ogrodzenie, ok. 2t- 
500 zł. Chojnów, tel. 076/877-39-33,0607/73-86-60 
RUSZTOWANIE wys. 6 m, na kołach, ocynkowane, używane, - 
1.200 zł. Wrocław, teL 342-63-19 
RUSZTOWANIE RAMOWE używane, szer. 1 m, 200 m2 zabu
dowy, - 6.500 zł. Legnica, tel. 076/862-04-36 
RUSZTOWANIE STOJAKOWO-RAMOWE - .7.500 zł/100 m2, 
ramki rusztowania rurowego, skręcanego - 70 zł/szt Zielęcice, 
tel. 077/411-36-21,077/411-36-20 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 40 szt, lekkie, typowe, po
malowane, jednakowe, dobrze pasują - 35 zł/szt Bolesławiec, 
tel. 0604/82-50-18
RUSZTOWANIE WISZĄCE 2000 r., elektrycznie podnoszone, 
garażowane, 3-stanowiskowe, komplet obciążników + wysię
gniki, -14.000 zł. Wrocław, tel. 343-11-92 
RYNNY OCYNKOWANE różne elementy - 3 zi/szt Wrocław, 
tel. 0606/64-92-21

T A R ^ T A K  _
•  WIĘŹBY DACHOWE •§ 

•  DREWNO BUDOWLANE •
Siedlec Tizebnickl, tel. 071/398-76-13

SCHODY PANELOWE reg. wysokości stopni +13 stopni drew
nianych, 78 cm, nowe, -1.500 zł.., tel. 0608/31-71-47 
SCHODY ZABIEGOWE metalowe, okrągłe, średnica 1 m, wys. 
2.5 m, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/346-46-12 
O  SIATKA OCYNKOWANA powlekana PCV • 4.20 

zł/m2, siatka „goły ocynk” - 4.50 zł/m2, siatka ocyn
kowana, powlekana PCV, z grubego drutu • 4.50 
zł/m2, siatka zgrzewana do betonu • 2.70 zł/m2, 
słupki ogrodzeniowe • 13 zł/szt, bramy standardo
we 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 ocynkowana, powleka
na PCV, cena 4.40-5.0 zł/m2, słupki ogrodzeniowe, 
powlekane, drut naciągowy, napinacze, pręty, drut 
kolczasty i inne akcesoria, możliwość transportu. 
„GRANIMET”, Jaworzyna śląska, tel. 074/858-78-54, 
074/640-57-21,0603/59-78-90 80012021

O  SIATKA OGRODZENIOWA powlekana 3,80 zł/m2, 
siatka ocynkowana powlekana 4,10 zł/m2, siatka 
ocynkowana 4,50 zł/m2, drut naciągowy • 0,30 
zł/m.b., napinacze, drut montażowy. Krzyków, ul. 
Zagrodowa 4, tel. 071/318-98-56 81012311

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, w cenie 3.5-5 zł, przy większych za
mówieniach transport gratis, możliwość montażu. 
Pęgów, tel. 071/310-73-02,0609/64-36-98 81012061 

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, słupki ogrodze
niowe i inny asortyment, możliwość montażu, ne
gocjacji cen. Prusice, ul. Ogrodowa 19, tel. 
071/312-64-33,0603/42-83-91 81012071

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem • 4.30 zł/m2, ocynkowana • 4.50 zł/m2, 
pełen asortyment, możliwość całkowitego monta
żu (wylewkl, osadzanie słupków), transport gratis. 
Prusice, tel. 071/387-13-32, 0601/84-19-35 
82001201

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleczo
na poliestrem, dowolna wysokość, wysoka jakość 
drutu, cena 4.50 zł/m2, ponadto posiadamy drut na
ciągowy, napinacze, słupki ogrodzeniowe. Przy 
w iększych zamówieniach dostawa gratis. 
„PLAST-MET”, Świdnica, ul. Willowa 22a, tel. 
074/852-16-95, 074/853-58-31, 0602/10-44-51 
01030821

SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, wys. 1.5 m, słupki 
blaszane, drut naciągowy, • 50 zł /mb. Bielawa, tel. 
074/833-82-23
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowa oraz ocynkowana po
wlekana - 4 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/40-29-56 
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, różne kolory • 
3.50 zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73 
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana PCV - 3.6 
zł/m2, ocynkowana, powlekana PCV - 4.45 zł/m2, słupki, na
pinacze, drut naciągowy kolczasty, możliwość transportu. Zie
lona Góra, tel. 068/327-43-70
SIATKA POSADZKOWA zgrzewane, 100x200, oczko 10x10 
• 5 zł./szt, średnica drutu 3, oczko 10x10, 2 m2 - 5 zł./szt 
Wierzbięcice. tel. 077/435-47-47,0605/28-58-17 .
SIATKA POSADZKOWA zgrzewana, 100 x 100 cm - 2.70 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73 
SILOS NA CEMENT 28 ton, cena 2.000 zł/szt Kąty Wrocław
skie, tel. 0607/19-96-31
SILOS NA CEMENT 251-1000 zł. Legnica, tel. 076/862-04-36 
O  SIPOREX 24 x 24 x 59 cm • 4.90 zł/szt, 12 x 24 x 59 

cm • 2.65 zł/szt, znak jakości, certyfikat transport 
gratis. Góra, tel. 0601/56-95-61 01030681

O  SIPOREX • różny asortyment, producent Milicz, 
Skawina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziuraw
ka, K-1, K-2, pustaki, nadproża, kształtki U-36, U-24, 
cement wapno, zaprawy i kleje. Wymienione to
wary posiadają atesty i certyfikaty. Transport gra
tis. Wszystkie wyroby w cenach promocyjnych, 
prowadzimy sprzedaż ratalną. Góra, ul. Poznańska 
21, tel. 065/543-36-40 (fax), 0601/57-14-04 
84014641

SIPOREX ok. 1.000 szt, wym. 24 x 24 x 59 cm - 4.80 zł/szt 
Wrocław, tel. 071/362-85-52,0604/65-22-22 
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA budowlana, z licznikiem el.. 
220/380 V, - 450 zł lub zamiana. Bolesławiec, tel. 
075/732-77-33 po 21
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA budowlana, kompletna, • 250 
zł. Wrocław, tel. 0501/59-18-65 
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA budowlana, -1.100 zł. Zielęci
ce, tel. 077/411-36-21,077/411-36-20 
SLKRZYNKA ELEKTRYCZNA 380 V, budowlana, z przewo
dem, - 200 zł. Wrocław, tel. 363-44-54 
SŁUPKI OGRODZENIOWE z mr zwykłych i ocynkowanych, 
grubość 6 cm -15-18 zł, z rur o grubości 10 cm - 20 zł. Wro
cław, tel. 071/368-78-43
SŁUPKI OGRODZENIOWE śr. ,40 mm, 2 m i inne wymiary, 
pomalowane, zsJaszkami, bramy/bramki - 11 zł/szt Wrocław, 
tel. 369-54-31,342-01-63,0605/62-02-20 
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 50,60, 75,80 mm, dL 1.40 m, 
od 4 zł/szt Wrocław, tel. 0501/80-74-20 
O  SPRZEDAM AGREGAT TYNKARSKI PUTZMEISTER 

kompletny, sprawny, • 7.500 zł., tel. 0604/66-37-82 
01028191

STAL DWUTEOWNIK 240 mm, dł. 5 m, 1 szt. lub zamienię. 
Mirków, tel. 071/315-11-28
STAL DWUTEOWNIK 350 mm, dwuteownik 300 mm, 220 mm, 
ceownik 300 mm, kątownik 1Ż) mm - 70 gr/kg. Strzelin, tel. 
071/796-22-44

PRODUCENT BLACHY
R A T Y !

DŁUGOŁĘKA k,WROCŁAWIA
tel. 0 7 1 /3 1 5  16 11

TRAPEZ
am ^ W ex

VELUX
O K N A  D O  P O D D A S Z Y

PEŁNY ASORTYMENT
C-G IPS - Z .G . S p . z o .o .  
Wrocław, ul. Krakowska 93/105 

tel./fax 071/342-27-55, 341-55-64 
0-604 619 739

e-mail: zg__wroclaw@cgips.pl

STAL DWUTEOWNIK 140x70, dł. 10 m, 3 szt - 13. zł/mb. 
Wrocław, teł. 348-77-31
STAL KĄTOWNIK 40 x 40 x 3 mm, różne długości - 0.40 
zł/kg. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
STAL KONSTRUKCYJNA kątoWniki, słupy - 0.90 zł/kg. Bia
ła, gm. Chojnów, tel. 076/818-69-44 
STAL KWADRATOWA 30x30 mm, odcinki po 6 mb, ok. 4 1 - 
0,80 zl/kg. Jelenia Góra, tel. 0502/66-18-16 
STAL, WAŁEK, fi 35-90, cena 0.70 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15.0606/73-39-15 
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, dł. 3 m -1 zł/m.b., kra
wędziaki sosnowe (6x6, 8x8) - 4 zł/m.b. Prochowice, tel. 
076/858-55-05
STEMPLE BUDOWLANE metalowe i ocynkowane, różne dłu
gości, 500 sztuk • 30 zł/szt Kamienna Góra, tel. 0601/66-95-03 
STYROPIAN twardy, z odzysku - 65 zł/m3. Rąbczyn, gm. 
Raszków, tel. 062/734-31-79

BETON KOMORKOWY
PREFBET MILICZ 

SPRZEDAŻ W CENACH 
PROMOCYJNYCH 

DOWÓZ NA BUDOWĘ KLIENTA §

tel. 071/384-05̂ 8:0-0601 740 139
STYROPIAN FS-15 od 88 zł/m3, FS-20. od 128 zł/m3 oraz 
siatka i klej. Wrocław, tel. 0603/10-24-41 
SZTACHETY OGRODZENIOWE - 2 zl/szt. Lubin. tel. 
0602/74-07-02
SZTACHETY OGRODZENIOWE heblowane, zaokrąglone, 
wym. 125 x 9 x 2.3 cm • 2.20 zł/szt. Mąkoszyce, tel. 
077/416-77-04 pq godz. 16
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne - 2.60 zł/szt Wołów, 
teł. 071/389-44-89
SZYBY wagonowe, hartowane, 86 x 47 x 5,71 x 39 x 5,52 x 
42 x 5 cm, łącznie 400 szt, żaroodporne, nadają się do ko
minków, cena 3 zł/szt Wrocław, tel. 071/339-72-81 
TARCICA BUKOWA sucha, gr. 50 mm -1.450 zł/m3. Bystrzyca 
Oławska, tel. 071/303-09-07,0605/74-16-06 
TARCICA BUKOWA gr. 25 mm i 55 mm, I i II kl., faktura VAT 
- 1.250 zł/m3. Nysa, tel. 077/433-09-37,0606/82-00-00 
TARCICA BUKOWA wilgotność 8%, klasa I, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/789-10-48.0603/36-93-11 
TARCICA DĘBOWA sezonowana, grubość 45 mm, dług. 4 
m. szer. 40 cm -1200 zł/m3. Chocianów, tel. 076/818-55-55 
TARCICA DĘBOWA grubość 50 mm, sucha - 1.400 zł/m3. 
Rawicz, tel. 0604/87-63-76
TARCICA DĘBOWA gr. 30 mm, kl. 1 i 2 - 700 zł/m3, bizozo- 
wa, gr. 29,35,55, kl. 1 - 600 zł/m3, faktura VAT. Strzelin, tel. 
0501/04-93-06
TARCICA DĘBOWA sosnowa oraz olchowa, sucha, grubość 
25-50 mm, cena - 800 zl/m3 (sosna, olcha) Oraz 1.250 zł/m3 
(dąb). Środa Śląska, tel. 071/317-25-79,0604/95-48-36 
TARCICA DĘBOWA JESIONOWA sezonowana, grubość od 
25 do 45 mm - 1000 zł/m3. Trzebnica, tel. 071/312-91-77, 
0600/16-88-07
O  TARCICA DĘBOWA jesionpwa, sucha i sezonowa

na, w ciągłej sprzedaży, możliwy transport. Jawor, 
tel. 0603/22-40-30 01031711

O  TARCICA IGLASTA obrzynana, sucha, 40 mm, kra
wędziaki, łaty • 400 zł/m3. Wrocław, tel. 
0503/37-52-23 01032001

TARCICA JESIONOWA 40-50 mm - 900 zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-21-10,0602/24-82-22 
TARCICA ŚWIERKOWA gr. 5 cm, dl. 6 m - 530 zl/m3, laty 
świerkowe 5 x 5  cm, dł. 6 m - 720 zł/m3. Jawor, tel. 
0604/20-94-66
TARCICA ŚWIERKOWA deski, 25 mm, 32 mm. 35 mm, róż- 
ne rozmiary • 550 zł, kantówka 10 x 12,12x12, różne długo
ści -650 żł/m3. Kowary, tel. 075/643-90-30 ✓-
O  TARCICA SUCHA: dębowa -1.900 zł/m3, bukowa • 

1.450 zł/m3, jesionowa - 1.500 zł/m3. Oława, tel. 
071/303-89-69 w godz. 8-15, 0602/59-14-30 
01029311

O  TARTAK w Oławie sprzeda tarcicę, więżbę dacho
wą, krawędziaki, podłogę, boazerię, podbitkę. Im
pregnacja ciśnieniowa i zanurzana. Sztachety, prze
cieranie materiałów powierzonych. Dziś zamia- 
wiasz • jutro odbierasz!. Oława, ul. Sikorskiego 10, 
tel. 071/313-24-05, 071/313-88-83, 0606/12-42-14 
01031141

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dl. 15 m, • 800 zł. Dzierżoniów,
tel. 074/831-66-55,0605/93-32-12
TRALKI dębowe i jesionowe, na balustrady i schody, -10 zł.
Dzierżoniów, tel. 074/830-28-34
WCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna, wys. podnoszenia
20 m, udźwig 500 kg, .stan dobry, - 800 zł. Strzelin, tel.
071/392-00-59
WCIĄGARKA BUDOWLANA udźwig 200 kg, - 600 zł. Wo
łów, tel. 071/389-38-82 wieczorem 
WCIĄGARKA BUDOWLANA DEMAG1000 kg, • 400 zł. Wo
łów, tel. 071/389-38-82 wieczorem 
WCIĄGARKA BUDOWLANA linowa, -1,500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
WCIĄGARKA BUDOWLANA linowa. - 270 zł. Wrocław, tel. 
0608/15-45-38
WCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna. 380 V. ramię, prze
wody, linka, 2 piloty, - 250 zł. Wrocław, tel. 354-00-26 
WCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna - 400 zl. Wrocław, 
tel. 071/346-42-81 - •
WCIĄGARKA BUDOWLANA słupowa, z pomostem na tacz
kę, z osprzętem elektrycznym, bez silnika, - 500 zl. Wrocław, 
tel. 071/337-34-24,0604/87-45-51 .
WEŁNA MINERALNA 2 rolki i 7 paczek, gr. 14 cm, • 300 zł. 
Wrocław, teL 071/373-85-13
WEŁNA MINERALNA 15 cm - 7.9 zi/m2, 5 cm - 3.1 zł/m2 
oraz inna, dowóz do klienta gratis. Wrocław, tel. 0601/57-86-63

PO TY  
FALISTE Z PCW 
Od 13 Zl ł  VAT

llL Robotnicza 72 Teren Archimedesu 
i iP LA S T IC S  tel. 1071) 7818122

WEŁNA MINERALNA ROCKWOOL grubość 15 cm, ilość 105 
m2, cena - 9 zł. Wrocław, tel. 071/373-90-79 
WĘZEŁ BETONIARSKI MNB-500, - 2.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-09-36
WĘZEŁ BETONIARSKI 0.5 m3, - 7.000 zl. Pleszew, tel. 
0501/26-73-49
WIBRATOR WGŁĘBNY WEBER 220 V, mało używany, - 2.500 
zł. Złotoryja, teL 0603/70-80-01 ■
O  WIĘŹBA DACH OWA tarcica, łaty, impregnacja • 640 

zł/m3. Montaż więżby. Węgry k. Żórawiny, tel. 
0502/38-66-09 01029211

WIĘŹBA DACHOWA - 600 zl/m3, łaty - od 1 zł/mb, transport 
gratis do 50 km. Sława, tel. 0603/89-79-68 ^
O  WIĘŹBY DACHOWE, łaty dachowe, drewno budow

lane • 600 zł/m3, tarcica 25 mm • 400 zł/m3, tarcica 
dębowa, 25-50 mm • 1.000 zł/m3, impregnacja, ob
róbka drewna, produkcja + sprzedaż., tel. 
075/753-18-63,0601/15-11-57 01031521

WKŁADY KOMINOWE kwasoodporne, 10 m, trójnik, daszek, 
na gotowo, - 750 zł. Wrocław, teł. 071/321-73-75, 
0602/32-70-51
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 DO POLBRUKU, kawasaki, 80 kg, stan b. 
dobry, - 2.900 zł. Żary, tel. 068/374-23-91,0603/13-78-83 
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 WEBER 220 kg, - 2.000 zł. Go
styń, tel. 065/572-36-87
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER 190 ko, siłffik Hatz, 
stan dobry, - 2.600 zl. Kopanica, gm. Siedlec, tel. 
068/384-05-42
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU, - 2.300 zł. Leszno, tel. 
0608/15-88-38
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU .skoczek’, typ BT 65, 2.9 kW,
70 kg, stan b. dobiy, - 3.000 zł. Polkowice, tel. 0606/45-91-79 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMANAVH 40-20,1996 r., pły
towa, waga 400 kg, rewers, silnk diesel Hatz Supra, stan b. 
dobry, - 7.300 z l Strzelin, tel. 0604/16-05-80 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU 380 V, 100 kg - 700 zł. Wołów, 
tel. 071/389-38-82 wieczorem
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG .skoczek*, stopa 58 kg, 
spalinowy, mało używany, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-38-65
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG BT 58 stopa, .skoczek*, 
spalinowa, mało używana, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/99-19-29
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU (.skoczek’  oraz płyta), cena 
3.000 zł/szt + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-23-45. 
0605/29-30-54
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1987 r. silnik Ferre- 
mann, po remoncie, waga 850 kg, - 7.000 zi + VAT. Chojnów, 
tel. 076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1996 r. 180 kg, silnik 
diesel Hatz, stan b. dobry - 4.100 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1996 r., benzyna .sko
czek’, stan b. dobry, - 2.100 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
lub Niemcy, 0049/17-47-71-21-78 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 |  105 kg, die
sel, stan b. dobiy, - 3.700 zl. Bolesławiec, tel. 0601/57-1 £39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER. 1998 r. płytowa, waga 
130 kg, - 4.300 zł. Strzelin, tel. 0604/16-05-80 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU JAMRON. 1998 r.. diesel stan 
b. dobry, - 2.300 zł. Oława, tel. 0602/40-18-09 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r„ diesel 300 
kg, mało używana, technicznie sprawna. - 2.500 zł. Złotoryja, 
tel. 0603/70-80-01,0603/70-80-03 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BPMAG, 1999 r. 235 kg, silnik 
diesel Hatz, - 5.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57.-13-39 
ZAWORY ŻELIWNE kołnierzowo-przelotowe, zwrotnice, nowe, 
od fi 50 do 150 mm, od 35 zł/szt: Bolesławiec, tel. 
075/732-77-54
ZBIORNIK NA SZAMBO 20.0001 • 1500 zł, zbiomi na szam
bo 75001 -1000 zł. Legnica, teL 076/862-04-36 
ZBIORNIKI NA SZAMBO kolejowe, 20.000 i (2 szt), 2.000 
I, cena 600-3.200 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 071/303-04-78 
O  ZBIORNIKI ŻELBETOWE na szamba, o pojemno

ści 6.000-10.000 litrów, cena 2.500 zł, istnieje 
możliwość montażu oraz kręgi żelbetowe^ fi 
500-2.000. Faktury VAT. Atesty. Oława, tel. 
071/313-75-95 81010761

ŻWIR .pospółka’ , 27 ton, - 700 zł. Leszno, tel. 
065/529-61-96
ŻYWICA EPOKSYDOWA do uszczelnień i izolacji betonu. 
Wrocław, tel. 0502/17-57-45
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O  „ALE TELEWIZJAMI” dekodery cyfrowe, skup, 
sprzedaż, również montaż sprzętu, karty testo
we, karty Seca, „zielone wafelki” itp. Uwaga!!! - 
nowość, nocne erotyki na wizji, zadzwoń po 
szczegóły: Wrocław, tel. 0601/46-80-68 
02026561

O  AKTYWACJA I REAKTYWACJA KART „WIZJI TV" 
również erotyka • Private Gold, sprzedam. Zielo- 
na Góra, tel. 0607/84-89-90 87025471

O  AMPLITUNER DENON AVR1801 - 1.590 zł, 
DYD1500 - 1.750 zł, Yamaha RXV800 - 2.300 zł, 
RXV520 • 1.450 zł, DVD 510 • 1.190 zł, Sony 
STR-DV 840 - 1.550 zł, DVD NS300 - 1.180 zł, 
DVP-S735 - 1.890 zł, nowe, na gwarancji oraz 
inne, tanio. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
84001341

AMPLITUNER DENON DRA-350 kompakt Onkyo Integra DX 
6750, kolumny Altus 110, pilot + okablowanie, • 1.000 zi. Wał
brzych, tel. 0603/48-65-69
AMPLITUNER DENON AVR 3801, • 3.300 zl. Wrocław, tel. 
0602/72-00-40
AMPLITUNER DENON AVR 1801 -1.550 zł, AVR 1601 • 1.250 
zł. Wrocław, tel. 0602/72-00-40
AMPLITUNER HARMAN KARDON AVR 10 dolby surround pro 
logie, 30 stacji, 5x70 W, .naturalny* dźwięk, pilot, - 950 zl. So
bótka, tel. 0607/12-14-08
AMPLITUNER ONKYO TX-8211 RDS, z pilotem, stan idealny, - 
700 zi. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
AMPLITUNER ONKYO TX 575, • 1.750 zl. Wrocław, tel. 
071/373-93-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER PASCAL 705, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/373-93-39, 0601/77-26-10
AMPUTUNER PHILIPS z pilotem, - 800 zl. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-78-73
AMPLITUNER PIONEER RDS 505 do Idna domowego, uniwer
salny pilot, stan idealny, • 800 zl. Wrocław, tel. 0501/60-91-83 
AMPLITUNER PIONEER VSX 859 5 x 100 W, MPEG, THX, do
lby digital, DTS ES surround, nowy, - 2.600 zl. Wrocław, tel. 
0607/66-58-24
AMPLITUNER PIONEER 409 USX TDS. dolby surround, dolby 
pro logie DSP, 5 x 80 W, piot, stan idealny, - 650 zl. Wrocław, 
tel. 071/352-40-44 po godz. 19
AMPLITUNER PIONEER VSX 609, • 1.000 zl. Wrocław, tel. 
071/373-93-39, 0601/77-26-10
AMPUTUNER ROBOTRON RS 2510 magnetofon RFT HMK-D 
100, funkcja epsa - 200 zl, zamienię na wzmacniacz, kolor czar
ny, amplituner o szer. 435 mm. Zgorzelec, tel. 075/649-07-87 
AMPLITUNER SONY 545, • 1.200 zl. Wschowa, tel. 
065/540-11-93, 0603/87-46-40
AMPLITUNER SONY STR-DE 475, nowy, cena -1.300 zl + DVD 
-300, cena • 1.250 zi, gwarancja, możliwość dowozu. Lubin, tel. 
076/846-53-32
AMPLITUNER SONY STR-DB 830 Dolby Digital, AC-3, DTS, 
DCS, 32-bit Sound Procesor, 5x100 W, - 1.680 zł lub zamienię. 
Świdnica, tel. 074/853-25-63,0606/36-57-52 
AMPLITUNER SONY + kompakt, - 480 zl. Wrocław, tel. 
071/329-06-09 . *
AMPLITUNER SONY STR-313L, z dostawką na kasety Sony 
TC-K1Ai 2 kolumny, w kolorze srebrnym, - 390 zł. Wrocław, tel. 
0605/92-73-44
AMPLITUNER SONY STR-DB-840 QS. fabrycznie nowy, na 
gwarancji, instrukcja, • 1.550 zl. Wrocław, tel. 071/786-77-91, 
0609/35-26-62
AMPLITUNER SONY STR-DB 940, - 1.900 zl. Wrocław, tel. 
071/373-93-39, 0601/77-26-10
AMPLITUNER SONY.STR-DB 840, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-93-39, 0601/77-26-10
AMPUTUNER SONY STR-DB 840 -1530 zł, DVD S-335 -1140

Castle, Koda, Goky, Kef, Mission. Sprzęt nowy i 
używany, gwarancja, atrakcyjne ceny, raty. Moż- 
liw. zostawienia własnego, sprzętu w rozliczeniu, 
tel. 074/846-18-38 w godz. 19-22 01022121

ANTENA SAT same tunery lub komplety. Trzebnica, tel. 
0502/64-09-40, 0603/43-92-73
ANTENA SAT cały zestaw, tuner stereo, pilot, 400 kanałów, 
EURO, czasza 60 cm, konwerter fullband, nowa, w pudelku, 
stan idealny, - 275 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
ANTENA SAT AMSTRAD 1001 z podwójnym konwerterem, • 
450 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-89 
ANTENA SAT EUROPA prod. niemieckiej, zapakowany, na 
gwarancji, fi czaszy 95 cm, stereo, 250 kanałów, 2 wejścia, - 
330 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
ANTENA SAT HCM śr. 110 cm, konwerter, tuner; stan dobry, • 
170 zl. Wałbrzych, tel. 0608/31-97-38 
ANTENA SAT KATHREIN 2 x głowica, 2 x konwerter, euro, ste
reo, możliwość sprawdzenia, cena 230 zl. Jawor, tel. 
076/870-70-46, 0601/88-01-24
ANTENA SAT PIONEER nowa; kompletna + karta 680 zł. Le
gnica, tel. 0608/85-69-28
O  ANTENY, DEKODERY PIONEER, KENWOOD, PHI

LIPS nowe, kompletne zestawy, karty chipowe do 
tunerów sat., samouczące się kodów (mocna ero
tyka, X-zone, XXL), bajki, sport, nowości filmo
we, erotyka na „Wizji TV (Private Gold), serwis, 
wymiana lub wysyłka, zadzwoń!. Legnica, tel. 
0604/39-72-95 84017021

CB-RADIO ALAN 2810 W, stan b. dobry - 250 zl. Bierutów, tel. 
071/314-61-78, 0601/71-99-01
CB-RADIO ALAN 87 FM/AM, USB, LSB, mikrofon Densey 2023, 
wzmocnienie, pogłos, Sadelta Echo Master Plus, Classic Echo, 
• 550 zl. Bielawa, tel. 074/645-33-49'. 0601/06-58-83 
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON 4 W, mikrofon, • 350 zl. Wro
cław, tel. 0605/36-00-48
CB-RADIO STABO prod. japońskiej, prostownik, antena stacjo
narna, przewód, - 250 Zl. Legnica, tel. 076/722-74-11 
O  DEKODER „CYFRA+” nowy lub używany, kdm- 

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 „CYFRA*" Pioneer, nowy, komplet - 700 zl, deko
der Wizja TV, nowy, komplet - 550 zl, czasza + konwenter, nowy
- 80 zł. Legnica, tel. 0601/49-99-25_, _________
DEKODER „CYFRA*" czasza,'konwerter, nowy model, • 550 
zl. Wrocław, tel. 0603/71-81-37
DEKODER „WIZJA TV" kompletna, • 480 zl. Legnica, tel. 
076/854-07-52
DEKODER „WIZJA TV", - 350 zl lub zamienię na .CYFRA*’. 
Wałbrzych, tel. 074/666-16-13
O  DEKODER CYFROWY PIONEER fabrycznie nowy, 

z gwarancją, czaszą, konwerterem i kartą Seca 
samouczącąsię (filmy, bajki, sport, muzyka, ero
tyka), dekoder Philips 6010, nowy, z czaszą, kon
werterem i kartą, możliwość wysyłki, dojazd, 
montaż. Wrocław, tel. 0603/52-08-18 80012321

O  DEKODER - „ANTENY SATELITARNE” - nowe, 
kompletne zestawy do odbioru ponad 900 pro
gramów, z Astry i Hotbirda, najnowsze filmy, naj
lepsza mocna erotyka 24 h/dobę (X-Zone, XXL, 
również Private Gold na tunerach Philips), sport, 
muzyka, bajki, radio cyfrowe, aktywacje niedzia- 
łających anten, możliwość ekspresowej wysył
ki. ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY. Świdnica, tel. 
0600/60-19-15 01032381

O  DEKODERY do odbioru satelitarnej telewizji cy
frowej, nowe zestawy firm: Philips 6010, Pione
er, Kenwood, Peace, montaż * obsługa.., tel. 
0607/75-59-39 02026661

DISCMAN FISHER radio, anti shock, line out, torba, -160 zi. 
Wrocław, tel. 0603/09-72-97
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tel/fax (071) 348-13-75, 0-601-48-13-75

KAMERA VIDEO PANASONIC M 3000 * 3 akumulatory, - 2.000 
zł. Prudnik, tel. 077/436-26-86
KAMERA VIDEO PANASONIC VHS NV-MC 20, auto focus, ła
dowarka, kompletna, pokrowiec, - 550 zł. Strzegom, tel. 
0603/21-48-92 v  £j
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-R10 VHS-C, z osprzętem, - 
800 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV 58 ładowarka, przewody kpi., 
stan b. dobry, • 980 zł. Wrocław, tel. 0601/19-18-47 
KAMERA YIDEO PANASONIC NV-DS27 cyfrowa, z monitorem, 
nowa, • 2.650 zl. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
KAMERA VIDEO PHILIPS VCR-6838 mala, VHSC, bogate wy
posażenie, po serwisie, - 750 zl.. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-75-84
KAMERA VIDEO SHARP VLH 420S mala, view cam, HI 8, ste
reo Hi-Fi, digital zoom, pilot, bez wizjera, kolorowy monitor, sta
bilizator obrazu, okablowanie, - 1.500 zł lub zamienię na tele
fon GSM. Oława, tel. 071/313-86-58, 0604/70-38-66 
KAMERA VIDEO SHARP vt-dc1, cyfrowa, pilot, okablowanie, 
torba, duży wyświetlacz LCD, stan b. dobry, - 2.200 zl. Wro
daw, iel. 0503/33-04-89
O  KAMERA VIDEO SONY DCR-PC110 E - 5.900 zł, 

DCR-TRV 235 - 2.850 zł, Canon DM-XL-1 • 10.000 
zł, MV-300 i - 3.000 zł, Panasonic NY-DS 27 EG - 
2.650 zł, NV-DS-28 EG - 3.000 zł, magnetowid 
super VHS-HRS-J 9700 gold - 2.300 zł, HRS-J 
7700 gold, nowe, gwarancja 2 lata. Lubin, tel. 
076/842-24-06,0603/12-30-26 84017221

KAMERA VIDEO SONY CCDTR717E HI8, -1.550 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-31-53. 0603/18-95-49 
KAMERA VIDEO SONY CCD-F335E stan b. dobry, torba, lam
pa, duży, nowy akumulator, kable, ładowarka, papiery, kasety, 
słuchawki, mikrofon, • 900 zł. Wrodaw, tel. 071/352-51-04

NAPRAWA I URUCHAMIANIE
kodowanych odbiorników 

samochodowych 
i odblokowywanie telefonów GSM
58-105  Św idn ica , ul. P rą d zyń sk ie g o  15 

te l. 074/853-83-99 
czynne  pon.-pt w  godz. 1 l^ - M 00 i 1600-20“

OP993495

KAMERA VIDEO SONY CCD TR 360 E 8 mm. z pełnym wypo- 
sażeniem, - 900 zi. Wrocław, tel. 071/361-37-24 
KAMERA VIDEO SONY TRV 10 z osprzętem, najwyższy mo
del, kasety DV, 32 MB. - 4.700 zl. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 
O  KAMERY CYFROWE SONY DCR-PC110 E • 6.600 

zł, DCR-PC • 5.500 zł, DCR-TRV 30 • 6.500 zł, Pa
nasonic NV-DS 27 • 2.800 zł, Canon MX-1 - 7.500 
zł, XL-1 - 11.000 zł, VX-2000 - 12.000 zł, JVC-GV 
9800 - 5.300 zł, nowe, na gwarancji. Lubin, tel. 
076/846-53-32,0603/75-82-03 84017211

O  KARTA „AUTO SECA” - do anten satelitarnych, 
najnowsze filmy, NAJLEPSZA MOCNA EROTYKA 
24 h/dobę (X-Zone, XXL, również Private Gold na

zl, kolumny Pascal 705 • 2400 zł, fabr. nowe, gwarancja. Wro- 
% daw, tel. 0501/98-67-78

AMPLITUNER SONY STR-DB 840, - 1.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/344-12-52, 0603/42-14-79
AMPLITUNER SONY STR-DE 445, - 1.000 zl. Wrodaw. tel. 
071/344,12-52. 0603/42-14-79
AMPLITUNER SONY STR-DE 745 nowa seria, -1.150 zł. Zielo
na Góra, tel. 0600/19-96-91
AMPLITUNER TECHNICS SE-A800S controler SV-C800U • 900 
zl, kompakt SL-P670A • 460 zl, deck RS-AZ6 - 550 żl, kolumny 
JBL, 250 W, TR 125 * stojaki - 2000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-31
AMPUTUNER TECHNICS SA nowy, oryginalnie zapakowany, 
6x100 W, tuner z rds, dolby pro logie, -1.150 zł. Legnica, tel. 
0600/41-07-25
AMPLITUNER TECHNICS SA-DK 940 - 1500 zl. SA-AX 540 - 
780 zi, SL-PG 590 • 500 zi, SJ-MD 150 - 850 zi, nowe w karto
nie z gwarancją i inne. Legnica, teł. 0605/32-10-80 
AMPUTUNER TECHNICS SA-DX 940, • 1.150 zł. Wrodaw, tel. 
071/344-12-52, 0603/42-14-79
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940 nowy. na gwarancji, •
1.100 zl. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 540 nowy, na gwarancji, • 790 
zl. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
AMPLITUNER THOMSON do .kina domowego’ , model DPL 
1000 Scenium, nowy, na gwarancji, dwa wyjścia optyczne, de
kodery AC3 i DTS, dużo funkcji, atrakcyjny wygląd, • 1.000 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/847-70-92 po godz. 19 
AMPUTUNER YAMAHA RX-V 596RDS digital, tytan, instrukcja 
w j.polskim, opakowanie • 1.620 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/832-35-08
AMPLITUNER YAMAHA RX-V800 RDS, Tytan, Digital Cinema 
DSP, 6 x wejśde optyczne, dolby digial, DTS, programowalny 
pilot, cyfrowe podgłaszanie, - 2.350 zl. Legnica, tel. 
076/854-23-09, 0605/45-70-51
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 1000, - 2.990 zł. Wrodaw tel. 
0602/72-00-40
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 800, - 2.600 zl. Wrodaw, tel. 
0602/72-00-40

M AMPLITUNER YAMAHA RX-V 596, - 1.450 zl. Wrocław, tel. 
% 071/373-93-39, 0601/77-26-10

AMPLITUNER YAMAHA RX-V 800, - 2.300 zl. Wrodaw, tel. 
071/373-93-39, 0601/77-26-10
AMPUTUNER YAMAHA RX-V620 RDS. tytanowy -1550 zł. DVD 
- 1200 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
AMPLITUNER sony STR940 - 1970 zl, STR840 - 1550 zł. 
STR475 • 1150 zl, nowe w kartonie, z gwarancją i inne. Legni
ca, tel. 0605/32-10-80
O  AMPLITUNER, DVD, DENON, YAMAHA, Inne, ko

lumny do „kina domowego”, subwoofery aktyw
ne Yamaha, B&W, radioodtwarzacze samochodo
we Clarion, Pioneer, TV panoramiczne 32-36" 
Sony, Panasonic, tanio, nowe., woj. dolnośląskie, 
tel. 0609/27-22-09 84008171

O  AMPLITUNERY: Nakamichi, Nad, Sherwood, De- 
non, Yamaha, Rotel i inne. WZMACNIACZE: Cam
bridge, Densen, Copland, Musical Fidelity, Struś, 
Sphinx, Creek i inne. KOLUMNY: Cabasse, Dy- 
naudio, Dali, Avance, Eltax, Esa, Sonus Faber,

Natych miastowe 
pożyczki pod zastaw. 
Wrocław, ul Drobnera 12 T
tel. 071 321 66 37

DISCMAN PANASONIC głowica do MC, zasilacz do zapalnicz
ki, podświetlany wyświetlacz, - 270 zl. Opole, tel. 0502/52-05-48 
DISCMAN PHILIPS lad., zasilacz, słuchawki basowe, akumu
latory, • 420 zl. Wrocław, tel. 0503/32-90-78 po godz. 15 
DISCMAN THOMSON LAD 70C nowy, zapakowany, dużo funk
cji, instrukcja, zasilacz, • 200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-17-54
P  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 iełdzie). Św idnica, tel. 
0608/59-25-13,0608/59-25-16 01032391

GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/342-91-95, 0601/72-40-10 
GŁOŚNIKI BLAUPUNKT GT2 • 120 W, fi 20 cm, samochodo
we, stan idealny, mało używane, • 190 zł. Lubin, tel. 
076/842-76-29
GŁOŚNIKI COREMA estradowe, niskotonowe, średnica 38 cm, 
300 W, średniotonowe 32 cm, 250 W, 2 szt., wysokotonowe 
(gwizdki) 50 W, 4 szt., nowe, nie używane, całość lub pojedyn
czo, • 600 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-33.0600/54-05-23 
GŁOŚNIKI HOUSTON ACOUSTIC 500 W (sin.), kosz niklowa
ny, - 280 zł. Gubin, tel. 068/455-58-72, 0608/88-99-95 
GŁOŚNIKI MAGNAT MATRIX CINEMA zestaw do .kina domo
wego’, • 1.400 zł. Namysłów, tel. 077/410-26-71,0502/13-02-75 
GŁOŚNIKI PIONEER TS - A1645, moc 100 W, 2-drożne, śred
nica 15 cm, maskownice, stan idealny, -180 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-97-19
GŁOŚNIKI PIONEER TS-W252F, basowe, samochodowe, fi 25 
cm, 400 W, 2 szt, - 450 zł. Wałbrzych, tel. 0601/14-66-05 
GŁOŚNIKI PIONEER TS 6969 samochodowe, elipsy, 220 W, 
nowe, w pudelku - 300 zl oraz subwoofer Pioneer TS-W 303F, fi 
30 cm, 500 W, nowy, w pudełku, - 300 zł. Wrodaw, tel. 325-45-92 
po godz. 18, 0603/94-02-16
GŁOŚNIKI SONY X-plod, samochodowe, - 220 zł. Bolesławiec, 
tel. 0606/36-44-93
GŁOŚNIKI SONY XS-6940 samochodowe, 200 W, 6* x 9’ , 
X-Plod, 4-drożne, nowe w kartonie, na gwarancji, kupione w 
salonie, - 270 zł. Wrodaw, tel. 0600/41-26-40 
GRAMOFON, • 120 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11 
GRAMOFON SONY bez igły i gramofon Daniel h-ifi - 200 zl lub 
zamiana na radioodtwarzacz samochodowy. Lubin, tel. 
0606/58-21-73
GRY TELEWIZYJNE zręcznościowe, dla dzieci i młodzieży, 
mogą być do ośrodków wczasowych nad wodą, cena od 500 do 
1000 DEM. Głogów, tel. 0501/57-05-35 
KAMERA VIDEO HS-CX7, S-VHS-C, z osprzętem, małe gaba
ryty, LP/SP, stabilizacja obrazu, menu na.ekranie, • 650 zl. Lu
bin, tel. 0603/33-35-67
O  KAMERA VIDEO AIWA HY-FX 7700 nowy, na gwa

rancji - 590 zł, wstrzeliwarka kołków Hilti DXA 40 
• 950 zł, faktura VAT. LOMBARD „EURO-P.A.” , 
Wrocław, ul. Piłsudskiego 92, tel. 071/341-75-48 
01032501

KAMERA VIDEO CANON MV-30 cyfrowa, optyczny stabilizator 
obrazu, LCD 3.5", fabr. nowa, zapakowana, instrukcja', na gwa
rancji, - 4.400 zl. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
KAMERA VIDEO CANON pilot, karta gwarancyjna, instr. obsłu
gi • 1.166 zl. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
KAMERA VIDEO HITACHI VN-23E 8 mm, z osprzętem. - 800 
zl. Wrodaw, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
KAMERA V|DEO NORDMENDE VHS-C, brak obrazu w wizje
rze, w dągłej eksploatacji, nagrywa-odtwarza, efekty panora
ma, pamięć, wyjścia mic/phone/remote control/audio dubbing, 
kable euro, ładowarka, zasilacz 220 V, akumulator, kaseta mat
ka, - 400 ii. Siechnice, tel. 071/369-35-41,0604/95-55-63

EROTYKI NA WIZJI
SKUP, SPRZEDAŻ, 

PROGRAMOWANIE KART 
I DEKODERÓW |

MOŻLIWY DOJAZD I 
Wrocław, tel. 0-603 520 818

KOLUMNA B&W CC 6 centralna, do kina domowego, stan b.' 
dobry, - 700 zl. Wrodaw, tel. 0607/78-97-82 
KOLUMNY 120 W, 4-drożne, wysokie, - 240 zl. Dzierżoniów, 
tel. 0608/63-41-37
KOLUMNY różne, duży wybór, stan dobry, również estradowe 
(2 x 12"), ceny 5-20 zł. Sława, tel. 068/356-68-82,0601/19-09-14 
KOLUMNY ALTON 110 stan b. dobry, - 500 zl. Wrodaw, tel. 
071/354-36-06
KOLUMNY ALTON 80 W, czarne, trójdrożne * płyty CD gratis, 
stan idealny, • 390 zl. Żmigród, tel. 0501/09-89-58 
KOLUMNY ALTUŚ 200 W, stan idealny, 1.5-roczne, mało uży
wane, - 700 zł., tel. 0603/06-25-48 
KOLUMNY"XLTUS 110 stan dobry, • 400 zl lub zamienię na 
konsolę Playstation. Głuszyca, tel. 074/845-94-48 
O  KOLUMNY B&W: 603 Sil - 2.350 zł, 602 Sil -1.350 

zł, 601 Sil - 990 zł, CC6 Sil - 850 zł, 303 - 950 zł, 
ASW 500 - 1.490 zł, ASW 1000 - 1.990 zł, Sony 
Pascal: SA-VE - 2.290 zł, Tannoy MX 1, 2, 3, 4 
(nowe), gwarancja oraz inne, tanio. Zielona Góra, 
tel. 0605/03-56-82 84001321

KOLUMNY B&W 602 S2, • 1.400 zl. Wrodaw, tel. 071/373-93-39, 
0601/77-26-10
KOLUMNY BUCK LINE 180180 W, 91 dB, głęboki bass, czar
ne, podłogowe, wysokie, podwójne przyłącza, stan idealny, - 
900 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-35-08 
KOLUMNY DENON AVR 1600RD nowy, • 1.100 zl. Namysłów, 
teł. 077/410-26-71, 0502/13-02-75 
KOLUMNY DYNAAUDIO AUDIENCE 40 ze standatni, • 1.700 
zl. Wrociaw, tel. 0503/50-16-08
KOLUMNY FENDER estradowe, 300 W, 2 szt., mało używane, 
• 1.400 zł. Jelenia Gó<a, tel. 0605/14-30-03 
KOLUMNY FISHER 2x100 W (znam.), .kostki’ , duże, stan do
bry • 500 zl lub zamiana na tel. komórkowy. Bielawa, tel. 
0608/75-10-75
KOLUMNY JAMO CLASIC 10 moc znam. 180 W, muzyczna 
250 W, kolor czamy, stan idealny, przewód głośnikowy Qeudo- 
sa gratis, • 3.150 zi. Legnica, tel. 0601/33-47-10 
KOLUMNY KENWOOD RV 888D do .kina domowego’ , podświe
tlany pilot, - 1.400 zł. Wrodaw, tel. 071/354-36-06 
KOLUMNY PASCAL 705, - 2.300 zl. Wrocław, tel. 
071/373-93-39. 0601/77-26-10
KOLUMNY PASCAL 705, - 2.350 zl. Wrocław, tel. 
071/344-12-52, 0603/42-14-79
O  KOLUMNY POLARIS D&K: 80 W • 350 zł, 120 W • 

500 zł, 150 W • 600 zł, 180 W - 700 zł, 200 W - 800 
zł, 300 W • 900 zł, 400 W -1.100 zł; Memphisto 
300 W -1.400 zł, 120 W (srebrne) - 700 zł (podane 
ceny za komplet). Głośnik centralny 80 W - 200 
zł, 120 W - 300 zł. Subwoofer aktywny • 800 zł, 
pasywny • 450 zł. Podstawki. Rok gwar. Kabel 
gratis, Możliwość dostawy (Wrocław • gratis), tel. 
0502/07-99-19 Wrocław 02020591 

KOLUMNY POLARIS D&K 120 W, 2001 r.. gwarancja, stan b. 
dobry, mało używane, ładne brzmienie, - 399 zl. Jawor, tel. 
076/870-53-82
O  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO”: 
2 szt/80 W - 350 zł, 2 szt./120 W - 500 zł, 2 szt/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-

TREME  ZAPRASZAMY NA ODSŁUCH NASZEGO MERCEDESA!!!
V CAR AUDIO s Vstem  Infinlty 8 głośników, 2 subwoofery, 1600W power, JAKOŚĆ i MOC bez limitu !

tunerch Philips), ZADZWOŃ PO SZCZEGÓLY1II. 
Świdnica, tel. 0600/60-19-15 01032371

O  KARTA „AUTO SECA” aktualizująca się na 
wszystkich pakietach, działająca we wszystkich 
modelach dekoderów cyfrowych (Pioneer, Pace, 
Kenwood). Dekoduje ponad 400 kanałów z Astry 
i Hotbirda: filmy, erotyka (hardcore, XXL), sport, 
bajki. Wymiana kart, najnowsze oprogramowa
nie. Możliwość dowozu, serwis. Wrocław, tel. 
0503/77-80-18 02023461

O  KARTA „AUTO SECA” do dekoderów cyfrowych, 
oferta programów z Astry i Hot-Birda. Mocna ero
tyka XXL, X-zone, 24 godziny na dobę. Przera
bianie kart na w 100% sprawne. Aktywacja ero
tycznego kanału „Private Gold” na niebieskiej 
karcie. Możliwa wysyłka. Wrocław, tel. 
0603/21-36-86 02025491

Q  KARTA „AUTO SECA” do wszystkich tunerów cy
frowych, pełny pakiet (filmy, bajki, sport, eroty
ka - XXL, Private Gold), dowóz gratis, skup nie
aktywnych kart. Wrocław, tel. 0601/46-80-68 
02026581

O  KARTA AUTO SECA do dekoderów cyfrowych, 
bajki, filmy, sport, rozrywka, aktualizacja kart nie
aktywnych, aktywacja Private Gold i innych pro
gramów z Astry, możliwość wysyłki. Wrocław, tel. 
0607/21-39-91 80012091

O  KARTA DO DEKODERA Philips, Kenwood, Pio
neer, (filmy, sport, erotyka, Prywatę Gold, XXL), 
zestaw dekoderów cyfrowych, Philips, Pioneer, 
zadzwoń po szczegóły. Lubin, tel. 0503/58-20-08 
84017241

O  KARTA SECA do dekoderów cyfrowych, aktuali
zacja oprogramowania, aktywacja kanału Priva- 
te Gold na tunerach Philips, wymiana kart. Lu
bin, tel. 0608/71-32-49 84017651

O  KARTY do odbioru HBO, Wizji Sport, Private 
Gold, sprzedaż nowych, aktywacja nieaktywnych 
karŁ ., tel. 0607/75-59-39 02026651

O  KARTY do dekoderów cyfrowych, „nabijanie” Pri- 
vate Gold na niebieskich kartach, ceny od 80 zł. 
Lubin, tel. 0608/03-74-19 84017641

O  KARTY, DEKODERY aktywowanie programu „Pri- 
vate Gold”, nowości filmowe, sport, kanały mu
zyczne, erotyka. Zadzw on i. Lubin, tel. 
0609/47-77-82 84017541

KASETY VIDEO z filmami dla dorosłych (erotyka), 15 filmów • 8 
zl/szt. lub 95 zi/calość. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-03 
KASETY VIDEO Teietubis, 2-7 częśd, 10 zł/szt., kasety ma
gnetofonowe różne • 5 zl/szt. Wołów, tel. 071/389-49-54, 
0604/60-65-98

KOŃCÓWKA MOCY 2 x 250 W, - 750 zł lub zamienię na gitarę 
elektryczną, organy, inne. Gostyń, tel. 065/572-65-55 
KOREKTOR DIORA FS 042, czarny, stan b. dobry, - 60 zl. Wro
daw, tel. 0503/33-04-89
KOREKTOR SUPERTECH EQB 6850 samochodowy, - 200 zi. 
Legnica, tel. 0604/35-58-96
KORPUS TUC-K9 - FC 835 R, + pilot, - 230 zł. Legnica, tel. 
0608/17-26-96
KORPUS z uszkodzonym panelem, pęknięty wyświetlacz, - 250 
zł. Wałbrzych, tel. 074/849-16-31, 0603/39-83-36 
KORPUS PANASONIC CD rdp210 - 220 z lub kupię panele: 
830, 212, 920. Bolesławiec, tel. 0502/50-40-75 
KORPUS PIONEER KEH-4400 cena 200 zł. Zielona Góra, tel. 
0602/34-09-92
KORPUS SONY XR-1803 -100 zl lub kupię panel. Wrodaw, tel. 
0608/16-52-81
KORPUSY SONY CDX-4170, XR-650 • 150 zł, Kenwood 
KRC-157, KRC-354D, Pioneer KEHP27R, DEH-670SDK, 
DEH-415 -120 zi. Legnica, tel. 076/854-07-52 
KUPIĘ AMPLITUNER SONY. Wrodaw, tel. 0602/27-60-97 
KUPIĘ AMPUTUNER TECHNICS. Wrodaw, tel. 0602/27-60-97 
KUPIĘ ANTENĘ SAT „CYFRA*” lub .Wizja TV’ lub sam deko
der bez czaszy. Wrodaw, tel. 0502/83-04-94 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” kompletny, z kartą • do 350 zł, 
możliwy dojazd. Legnica, tei. 0607/11-22-81 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” nowy lub używany, możliwy do
jazd. Lubin, tel. 0609/27-39-70
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” używany. Zielona Góra, tel. 
0602/34-09-92
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*”, „WIZJA TV”„ tel. 0501739-72-65 
O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE nowe i używane.

Lubin, tel. 0609/47-77-82 84017551
O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firm y Kenwood, 

Pioneer, Philips, do odbioru cyfrowej TV sateli
tarnej. Wrocław, tel. 0608/78-84-66' 80012081

KUPIĘ KINESKOP DO TELEWIZORA Grundig
84-796/9Top/Log. Poznań, tel. 0601/71-76-67
KUPIĘ KINESKOP DO TELEWIZORA GRUNDIG ST 84-796/9
TOP/LOG. Poznań, tel. 0501/71-76-67
KUPIĘ KOLUMNY POLARIS 120 W, czarne. Wrocław, tei.
373-77-47
KUPIĘ KORPPUS PIONEER KEH-2100R. Wrocław, tel. 
071/320-58-07, 0603/89-79-60
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-P6800R (kaseta). Wrodaw, tel. 
0607/16-68-19
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH P8200. Zgorzelec, tel. 
075/778-22-05
KUPIĘ KORPUS SONY XRC 7200 lub sprzedam panel. Trzeb
nica, tel. 0603/43-97-26
KUPIĘ KORPUS SONY CDX-C 4850R. Żary, tel. 0601/91-37-90 
KUPIĘ OBROTNICĘ i pozycjometr anteny sat, do przyczepy 
kempingowej. WTodaw, tel. 071/316-51-67 
KUPIĘ ODTWARZACZ DVD PANASONIC. Wrocław, tel. 
0602/27-60-97
KUPIĘ ODTWARZACZ DVD SONY. Wrodaw, tel. 0602/27-60-97 
KUPIĘ PANEL KENWOOD KRC 654 R2 lub sprzedam korpus. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-36-98 
KUPIĘ PANEL PHILIPS 468. Wrodaw, tel. 071/328-79-75 
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-2600 lub sprzedam korpus. Wał
brzych, tel. 0501/10-96-22
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-P 8600 R. Wałbrzych, tel. 
074/849-16-31. 0603/39-83-36
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH 4400. Zielona Góra, tel. 
0602/34-09-92
KUPIĘ PANEL PIONEER. Zielona Góra, tel. 0600/38-20-42 
KUPIĘ PANEL SONY CDX-C4850R lub sprzedam korpus. Bo
lesławiec, tel. 0601/57-13-39
KUPIĘ PANEL SONY CDX-4170, XR-650, XR-3202, XR-3140. 
Legnica, tel. 076/854-07-52

'UI.OWSIANA 4
(Boczna Zaporosk ie j) 

Tel. 338 37 96, WROCŁAW

• URUCHAMIANIE KODOWANYCH 
ODBIORNIKÓW SAMOCHODOWYCH

• KOREKTY LICZNIKÓW SAMOCHODOWYCH
• MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH

J & M  E L E C T R O N IC S  
59-300 Lubin, ul. Grabowa 15 OPO11352

te!7fax 076/842-79-50,0-607 606 470,0-603 560 526

TUNER SAAX-7 -1.450 zł, DVD PANASONIC RGV 
• 1.950 zł. Transport pod wskazany adres. Świd
n ica, tel. 074/872-93-44 do godz. 17, 
0603/56-53-31 01031321

KOLUMNY TECHNICS SB-S 500. SB-LV 500 po 2 szt., do kina 
domowego, • 800 zl. Wrocław, tel. 0607/51-40-13 
KOLUMNY TONSIL 400 nowe, duże, mało używane, 4 ohm, 
stan idealny, nowe 1600 zi, cena, • 1.200 zL Bielawa, tel. 
0608/75-10-75
KOLUMNY TONSIL UNITRA 50/70 W, 8 omów, gwizdki, tuby, 
brązowe, czarne siatki, stan idealny, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/350-00-42, 0502/82-81-12
KOMPAKT JVC XL-V 250, - 200 zi. Wrodaw, tel. 071/350-76-81 
KOMPAKT JVC XL-M 400 na 6 płyt, • 260 zl. Wrodaw, tel. 
071/321-93-46, 0603/51-08-73
KOMPAKT KENWOOD DP-15.10, - 150 zl. Wrocław, tel. 
071/350-76-81 x
KOMPAKT ONKYO INTEGRA DX 6470 czamy, stan b. dobry • 
210 zl. Wrodaw, tel. 0501/46-01-89 
KOMPAKT PHILIPS CD-711 czamy, do dużej wieży, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79. 071/330-00-45.
KOMPAKT PIONEER PDS-507 nowy model, stan idealny, - 600 
zl. Henryków, gm. Ziębice, tel. 0605/57-39-02 
KOMPAKT PIONEER pilot, czamy, stan t). dobry, • 270 zl. Lu
bin, tel. 076/847-09-58 do godz. 14, 846-24-25 
KOMPAKT PIONEER PD-S 705 stan dobry, .wysoki’ model, - 
580 zl. Oława. tel. 071/313-35-14 
KOMPAKT PIONEER PD-M 501 na 6 płyt, lekko uszkodzony, - 
100 zl. Wrodaw, tel. 0607/78-97-82 
KOMPAKT PIONEER pdm-503, uszkodzony laser, pilot, • 120 
zi. Wrodaw, tel. 0503/33-04-89
KOMPAKT PIONEER PD-S601 na 6 płyt, - 300 zł oraz drugi, 
PD-M403 na 6 płyt, - 300 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
KOMPAKT PIONEER PD-S503, do dużej wieży, mechanizm 
stabilizujący płytę, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 
0601/78-51-55
KOMPAKT PIONEER PDS604, - 550 zl. Wrocław, tel. 
0605/92-95-60
KOMPAKT SHARP cena 110 zl. Wrodaw, tel. 071/324-90-89, 
0501/99-09-00
KOMPAKT SONY CDP-XB720QS V.C. Digital Filter, Jog Dial, 
CD Text, - 800 zl. Legnica, tel. 076/854-23-09. 0605/45-70-51 
KOMPAKT SONY CDP 590 kolor czamy, 18 bit, do dużej wieży, 
stan dobry, • 300 zl. Oleśnica, tel. 071/399-41-02 
KOMPAKT SONY CDP-297 do dużej wieży, - 200 zl. Prochowi
ce. tel. 0609/37-01-46
KOMPAKT SONY CDP 212 czamy, do dużej wieży, dużo funk
cji, • 200 zl. Świdnica, tel. 076/856-82-40 .
KOMPAKT SONY CDP-791 czarny, do dużej wieży. • 300 zl. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
KOMPAKT TEAC CD-P3500 oraz Fine Art by Grundig Cd-1, 
czarne, do dużej wieży - 300 zl/szt. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
KOMPAKT TEAC P3100, -170 zl. Wrocław, teł. 071/321-93-46, 
0603/51-08-73
KOMPAKT TECHNICS SL-PG520 A MASH, - 300 żł. Wrocław, 
tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 .
KOMPAKT TECHNICS na 110 płyt, nowy model, - 780 zł. Wro
daw. tel. 071/322-37-67. 0601/78-51-55 
KOMPAKT TECHNICS SL-P333. - 260 zl. Wrocław, tel. 
071/321-93-46. 0603/51-08-73
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 590; • 500 zl. Wrocław, tel. 
071/344-12-52, 0603/42-14-79
KOMPAKT TECHNICS SLPG 480, - 350 zl. Wrocław, tel. 
071/321-01-68 po godz. 20
KOMPAKT YAMAHA, do dużej wieży, na 5 płyt, • 350 zl. Wro
daw, tel. 071/322-37-67, 0601/78-51-55 
KOMPAKT YAMAHA CDX480, • 260 zł. Wrocław, tel. 
071/321-93-46, 0603/51-08-73

O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE. Kupię ra
d ioodtw arzacze firmowe. Wrocław, tel. 
0503/79-38-55 81012041

O  KUPIĘ PANELE, KORPUSY oraz radioodtwarza
cze firmowe. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
80012281

KUPIĘ PRZETWORNICĘ do podświetlania wyświetlacza do RO 
Sony CDX-C 910 RDS. Zgorzelec, tel. 0607/30-91-59 
KUPIĘ PRZEWÓD ZASILAJĄCY do telewizora Thomson 10’ . 
Wrocław, tel. 071/316-51-67
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ CD, wysokiej klasy, z 2 wyjścia
mi na wzmacniacze, najchętniej firmy Pioneer, Clarion, używa
ne lub nowe, niedrogo. Wrociaw, tel. 0606/42-96-23 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ RDS, panel, sprawny. Żagań, tel. 
068/377-21-22, 0608/13-48-39
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ DELCO CDR-CAR 2004 • 2005 
do Opla, ze sterowaniem przydskami w kierownicy, na 1 CD 
lub kasetę. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-36-17 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ KENWOOD JRC 257R, -100 zl. 
Oława, tel. 071/302-84-58
KUPIĘ TELEWIZOR SONY 100 Hz, nowy model lub inny. Le
gnica, tel. 076/866-46-74
KUPIĘ WIEŻĘ dobrej marki, z .kinem domowym’, używaną lub 
zestaw .kina domowego*. Wrodaw, tel. 071/785-54-14 
KUPIĘ WIEŻĘ DIORA. Wrodaw, tel. 0601/58-50-95 
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS. Wrodaw. tel. 0602/27-60-97 
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS używaną. Wrócław, tel. 
0601/58-50-95
KUPIĘ WZMACNIACZ SAMOCHODOWY oryginalny, do VW 
Golfa III.., tel. 0604/87-76-09
KUPIĘ ZMIENIACZ KENWOOD samochodowy, z okablowaniem. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54

W  TAK TRUDNYCH CZASACH 
POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE

SPRZEDAWCO!
JEŚLI MASZ KUPCA NA SWÓJ TOWAR, 
KTÓREMU BRAKUJE PIENIĘDZY, ALE 

MA DOWÓD 
OSOBISTY - ZADZWOŃ! 

SPRZEDAMY TWÓJ TOWAR NA RATY 
OD 3 DO 18 MIESIĘCY s

KUPIEC MA SWÓJ SPRZĘT, 3
SPRZEDAWCA MA GOTÓWKĘ i  
I WSZYSCY SA ZADOWOLENI! °

te l. 071/339-00-52 
0-501 406 823 

czynne w  godz. SP-1T0
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MAGNETOFON PHILIPS FC-565 dolby B/C, stan b. dobry, -100 
zl. Wrocław, tel. 0501/46-01 -89
MAGNETOFON PIONEER CTS 550S, - 550 zł. Wrocław, łel. 
0605/92-95-60
MAGNETOFON SONY TCK-561S 3 head, dolby BCI, do dużej 
wieży. Trzebnica, tel. 0603/43-92*73 
MAGNETOFON SONY TCK-311 1-kasetowy, dolby BC, wyszu
kiwanie początków utworów, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/322-37-67, 0601/78-51-55
MAGNETOFON UNITRA MDS 432, Dolby, do dużej wieży, - 90 
zl lub zamienię na kartę Tak Tak, POP, Simplus. Wrocław, tel. 
0501/97-96-25
MAGNETOFON YAMAHA KX-530 stan b. dobry, dolby b, c, mpx, 
czarny, zdalne sterowanie z pilota wzmacniacza, stan b. dobry, 
• 280 zl. Lubin, tel. 076/847-09-58 do godz. 14, 846-24-25 
MAGNETOFON YAMAHA, do dużej wieży, 2 kieszenie z nagry
waniem, auto-reverse, wyszukiwanie początków utworów. Wro
cław, tel. 071/322-37-67, 0601/78-51-55 
MAGNETOFON YAMAHA KX-W 282, • 260 zł. Wrocław, tel. 
071/321-93-46, 0603/51-08-73
MAGNETOWID EV-C45 Hi-Fi stereo, na małe kasety 8 mm, z 
nagrywaniem, eurozłącze, czincze, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
MAGNETOWID VPH 6780 6-głowicowy, Nicam stereo, hi fi, -
800 zł. Wrocław, tel. 071/359-53-99
MAGNETOWID AIWA 510 DK, - 300 zł. Ostrów Wlkp., tei.
062/593-00-48
MAGNETOWID AIWA stereo Hi-Fi, nowy, show-view, funkcje 
na ekranie, - 530 zł. Wrocław, tel. 071/321-69-52,0601/78-51-51 
MAGNETOWID AKAI 1000 7 głowic, Hi-Fi stereo, menu, top 
text, insert dubbing, SP/LP, z pilotem d̂uża klapa z przodu, - 
600 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67. 0601/78-51-55 .

MAGNETOWID BANG&OLUFSEN stan b. dobry, - 620 zl lub 
zamienię. Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92 
MAGNETOWID FUNAJ V-3EE z pilotem, instrukcja, stan b. 
dobry, -190 zl. Wrocław, tel. 071/787-66-00, 0607/12-23-46 
MAGNETOWID GRUNDIG 2-głowicowy, TXT, pilot • 200 zł, Phi
lips, 2-głowicowy • 150 zł, Siemens, 2-głowicowy, TXT, pilot • 
200 zł. Opole, tel. 077/456-25-08 
MAGNETOWID GRUNDIG stereo Hi-Fi, 6 głowic, long play, tu
ner TV kablowej, 2 eurozlącza, show-view, z pilotem, - 500 zl. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID GRUNDIG CT, super VHS, 7 głowic, menu. 
wejścia montażowe, archiwum, top-text, panei czołowy, • 670 zł 
lub zamiana. Wrocław, tel. 071/784-70-49, 0504/79-00-02 
MAGNETOWID GRUNDIG 6-glowicowy, HiFi stereo, TXT, menu, 
pilot w wyświetlaczem, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
MAGNETOWID GRUNDIG stereo, 6 głowic, centralny mecha
nizm, hi-fi, LP/SP, bogate menu, pilot, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/339-72-50
MAGNETOWID JVC HR-J625 Hi-Fi stereo, 6 głowic, long play, 
tuner TV kablowej, 2 eurozlącza, show-view, z pilotem, - 550 zl. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-M40 4-glowicowy, SP/LP, in
strukcja w jęz. polskim, mak) używany, • 350 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-95-62
MAGNETOWID MITSUBISHI stereo, Hi-Fi stereo, 6 głowic, 
menu, long play, tuner IV kablowej, 2 eurozlącza, show-view, z 
pilotem, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID ORION odtwarzacz, • 50 zł. Samy Mala, gm. 
Lewin Brzeski, tel. 077/412-89-77 
MAGNETOWID ORION 4-glowicowy, show-view, oryg. pilot, z 
wyświetlaczem, stan b. dobry, - 250 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-69-27
MAGNETOWID ORION show-view, pilot, -280 zł. Wrocław, tel. 
0603/21-24-72
MAGNETOWID PANASONIC 3-głowicowy, pilot, stan b. dobry, 
• 230 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -89-72 po godz. 16 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD200 4 głowice, nowy mo
del, show-view, z pilotem, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
MAGNETOWID PANASONIC NV-HS1000 SVH, 7 głowic, Hi-Fi 
stereo, long play, dubbing, TBC, dużo funkcji, show-view, z pi
lotem, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HS900 S-VHS, 7 głowic, Hi-Fi 
stereo, menu, long play, 2 eurozlącza, tuner TV kablowej, dużo 
funkcji, show-view, z pilotem, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
MAGNETOWID PANASONIC NV-HS800 SVHS, 7 głowic, Hi-Fi 
stereo, long play, dubbing, edit, dużo funkcji, show-view, z pilo
tem, - 900 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD700 Hi-Fi stereo, 7 głowic, 
long play, dubbing, dużo funkcji, show-view, z pilotem, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD620 6 głowic, Hi-Fi stereo, 
menu, show-view, tuner TV kablowej, TV Linc, z pilotem, - 650 
zl. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 0601/78-51-55 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 600 6-głowicowy, stereo 
Hi-Fi, menu, show-view, z pilotem, eurozłącze x2, czincze, su
per drive, stan b. dobry, - 640 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
MAGNETOWID PANASONIC stereo, 6 głowic, centralny me
chanizm, hi-fi, LP/SP, bogate menu, pilot, - 450 zl. Wrocław, tel. 
071/339-72-50
MAGNETOWID PHILIPS VR-737 Match Linę, Hi-Fi stereo, 
show-view, LP, 2xEuro, dużo funkcji, pilot, stan b. dobry, • 520 
zł. Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92 
MAGNETOWID PHILIPS 4 głowice, nowy model, show-view, z 
pilotem, - 400 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID SONY 4 głowice, LP/SP, menu na ekranie, pi
lot, stan b. dobry, • 270 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-89-72 po 
godz. 16
MAGNETOWID SONY SL-E800 show-view, Hi-Fi, stereo, trilo- 
gic, panel 12 x EURO, 6 głowic, pilot, - 700 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-93
MAGNETOWID SONY SLV-E400 4 głowice, long play, menu, 2 
eurozlącza, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID SONY SLV-SE60 Smart Link Trilogic, Hi-Fi ste
reo, 6 głowic, menu, long play, eurozłącze, tuner TV kablowej, z

pilotem, instrukcja, model z roku 2000, • 700 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
MAGNETOWID SONY SLV-725 oraz SLV-E7, Hi-Fi stereo, 7 
głowic, z pilotem - 600 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
MAGNETOWID SONY SLV-E717 6 głowic, Hi-Fi stereo, funkcje 
wyśw. na ekranie, trilogic, show-view, tuner TV kablowej, srebr
ny, z pilotem, 3-letni, stan b. dobry, • 650 zł. Wrocław, tel. 
071/322-37-67, 0601/78-51-55
MAGNETOWID SONY 8 mm, stereo, dubbing, tuner TV kablo
wej, - 480 zl. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 0601/78-51-55 
MAGNETOWID SONY 4-glowicowy, SP/LP, menu, z pilotem, 
NTSC on Pal tv, hyper band, audio dubbing, 2-letni, stan b. do
bry. • 490 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
MAGNETOWID SONY stan idealny, b. mało używany, • 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-65-58
MAGNETOWID THOMSON 4 głowice, long play, menu, 2 euro
zlącza, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, - 400 zł. Wro
cław, teł. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID THOMSON Nicam stereo, long play, 6 głowic, 
menu, tuner TV kablowej, 2 eurozlącza, show view, z pilotem, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79. 071/330-00-45 
MAGNETOWID UHER-GOLDSTAR z pilotem, -180 zł. Wrocław, 
tel. 071/365-92-76
MAGNETOWID UNIVERSUM 2-głowicowy, oryg. pilot, manu na

ekranie telewizora, stan b. dobry, - 220 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-69-27 ' . * u
MAGNETOWID WATSON VT-3530 12/220 V,- Z pilotem, nowy 
model, - 300 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
MEGAFON nie tuba. MT-1, - 40 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/764-73-35
MIKSER 12-kanałowy + wzmacniacz Yamaha, 4 x 150 W, - 620 
zl. Nakło. tel. 0503/77-08-13 | . i •
MINIDISC SHARP md-śr 50, nagrywanie,, słuchawki, ładowar
ka, instrukcja, stan b. dobry, - 480 zl. Bolesławiec, tel. 
0503/59-52-39
MINIDISC SONY MZ-E20 nowy, przenośny, - 550 zł. .', tel. 
0608/01-75-70
MINIDISC SONY MZR70 możliwość nagrywania, dyktafon (140 
min.), wejśció optyczne, akumulatorek lub 1 bateria, stan b. 
dobry, słuchawki, pilot, - 890 żl. Wrocław, teł. 0602/30-43-72 
MINIDISC SONY JE 520 nagrywanie, konwerter częstotliwości 
próbkowania, c/a hybrid pulse, a/c 20 bit, wejście cyfrowe optycz
ne x2 + wejście analogowe, automatyczne numerowanie, edy
cja toc, time machinę (6s), gniazdo słuchawek, • 900 zl. Wro
cław, tel. 322-58-10, 0607/58-76-07 
MINIDYSK AIWA AMF 80 pilot, wyświetlacz, słuchawki, dużo 
funkcji, - 650 zł lub zamienię na GSM. Prochowice, tel. 
0606/78-13-23
MINIDYSK SHARP MD MS 701 pilot, LCD, rec, wysoki model, - 
680 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-17-93 
MINIWIEŹA AIWA XR-MS3 na gwarancji, programator, surro- 
und, moc 20 W, - 1.200 zl. Wrocław, tel. 071/34^6-20 
MINIWIEŹA SONY zmieniacz na 3 płyty CD, podbicie basów, 
magnetofon 2-kieszeniowy, radio, roczna, srebrna, • 890 z l. ., 
tel. 0603/88-01-12
MINIWIEŹA TECHNICS CA 1060 2 x 100 W, pełna opcja, ko
lumny 3-drożne, pilot, • 900 zl. Bielawa, tel. 074/833-98-74

MONITOR TV PANASONIC 8a, 12/220 V, - 250 zl. Wrocław, tel. 
071/322-37-67, 0601/78-51-55
NAGRYWARKA PIONEER PDR 609 CD text, prawie nowa, stan
idealny, • 1.280 zl lub zamienię na CDP z wyjściem cyfrowym, z
dopłatą. Chojnów, tel. 076/818-87-14
ODTWARZACZ DVD CYBER HOME dolby digital, VDC, DR-R,
D, DVD, fabrycznie nowy, • 7.800 zł. Głogów, tel. 076/831-46-60
ODTWARZACZ DVD DENON - 1.500 - 1.850 zl, AVR 1801 •
1.550 zł. Wrocław, tel. 0602/72-0040
ODTWARZACZ DVD LIFETEC, nowy, zapakowany, 2 lata na
gwarancji, Dolby Digital, ATS, • 700 zł. Wrocław, tel.
071/362-16-15, 0601/70-22-65
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV20 -1100 zł, RV31 -1150 
zł, RV60 • 1950 zł, nowe, w kartonie, z gwarancja Hnne. Legni
ca, tel. 0605/32-10-80
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV40, dekoder dolby digi
tal, nowy, w kartonie, - 1.350 zl lub zamiana. Wrocław, tel. 
071/784-7049, 0504/79-00-02
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 31, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-12-52, 0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 710 stan idealny, czyta CD-R, 
CD-RW + film DVD, • 800 zl. Jelenia Góra, tel. 0602/19-63-64 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 czamy, • 850 zl. Wrocław, 
tel. 0605/11-83-37
ODTWARZACZ.DVD PIONEER 525, • 950 zł. Wrocław, tel. 
0607/66-58-24
ODTWARZACZ DVD SAMSUNG 709.-800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-33-17
ODTWARZACZ DVD SAMSUNG multipilot, nowy, • 850 zl. Wro
cław, tel. 0604/30-29-74
ODTWARZACZ DVD SONY S 735, - 1.990 zł. Wrocław, tel. 
0602/72-0040
ODTWARZACZ DVD SONY DVP300 - 1250 zl, DVP336 - 1250 
zł, nowe w kartonie, z gwarancją i inne. Legnica, tel. 
0605/32-10-80
ODTWARZACZ DVD SONY DVPCX 850, - 2.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/72-0040
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S-335, 336 nowe, -1.150 zł. 
Wrocław, tel. 071/786-77-91, 0609/35-26-62 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S336 nowy, na gwarancji. - 
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52. 0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-NS 300 nowy, na gwarancji, - 
1.100 zł. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
ODTWARZACZ DVD SONY PASCALE 505 zestaw 5 głośników; 
+ subwoofer, -1.100 zl. Zielona Góra, tel. 0502/6242-37 
ODTWARZACZ DVD THOMSON srebrny, 2 dekodery (ac-3, 
mpeg), pokrętło JOG, zoom x2, x3, cyfrowe wyjście, dts out, 2 
wyjścia euro, kupiony w sklepie + film DVD gratis, - 1.300 zł. 
Kalisz, tel. 0607/47-11-51 lub 062/753-50-73 
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH 4200 nowy model, na 
gwarancji do-04.2002 r., dolby digital, odtwarza MP3, 3D surro- 
und DTS, CD-R, CD-RW, -1.300 zł. Wrocław, tel. 071/362-22-56 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA DVD-S 796 nowy. czamy, -1.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0502/6242-37 
ODTWARZACZ MP3 nowy, przenośny, pilot, ładowarka, czyta 
płyty MP3, Video CD, MPG II, Audio CD, CD-R/RW, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0503/90-30-60
ODTWARZACZ MP3 PANASONIC SV-SD 75 nowy, zegarek, 
gwarancja, oprogramowanie, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
ODTWARZACZ MP3 PANASONIC SD również pliki AAC, naj
mniejszy na świede, nowy, na gwarancji 3 lata, pudełku, etui, 
okablowanie, oprogramowanie, karta pamięci 64 MB (w sklepie 
2.680 zl),- 1.680 zł. Wrocław, tel. 373-39-46 
ODTWARZACZ VCD PHILIPS odtwarzsf płyty CD. VCD, CD-R, 
CD-RW w, pilot (+ film Star Wars), - 300 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/39-33-54
PANEL CLARION VRX 8370 z pilotem • 100 zl. Bolesławiec, 
tel. 0603/65-85-21
PANEL CLARION ARX 8370R, • 200 zł. Wrocław, teL 
0503/39-00-90
PANEL DAEWOO, - 70 zł. Wrocław, tel. 0609/47-07-29 
PANEL KENWOOD KRC 157E, • 80 zł. Wrocław, tel. 
0503/39-00-90
PANEL PANASONIC RD 210, • 80 zl. Wrocław, tel. 
0503/39-00-90
PANEL PIONEER DEH 424, • 120 zl. Wrocław, tel. 0609/47-07-29

PANEL PIONEER KEH-2100R. Wrocław, tel. 071/320-58-07, 
0603/89-79-60
PANEL PIONEER KEH P8200, RDS, etui + pilot Pioneer CXA 
7607, - 200 zł lub kupię korpus. Zgorzelec; tel. 075/778-22-05 
PANEL SONY mdx5960r- 170zllub kupię korpus. Bolesławiec, 
tel. 0502/5040-75
PŁYTA CD „MARVIN GAYE” 4 płyty, unikalny, - 50 zł. Oleśnica, 
tel. 0606/63-17-09 .
O  POSIADAM!!! W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY RADIO

ODTWARZACZE kasetowo • 1 CD płytowe + zmie
niacze samochodowe renomowanych firm: Alpi- 
na, Blaupunkt, Clarion, JVC, Kenwood, Panaso
nic, Pioneer, itp., modele w przystępnych cenach 
od 330 do 980 zł/szt., do radioodtwarzaczy mon
taż i płyta CD gratis III. Bolesławiec, Żagań, tel. 
0502/50-40-75 84017031

PROGRAMATOR PHOENIX/SMARTMOUSE do kart czipowych, 
dodatkowo soft na zamówienie, programowanie, naprawa, re
aktywacja nieaktywnych kart DTV. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-57-78
PRZEWÓD DO ZMIENIACZA JVC, PHIUPS, • 100 zł. Wrocław, 
tel. 071/32545-92, 0603/94-02-16 
RADIOMAGNETOFON SABA CD, stan dobry, - 160 zl. Wro
cław, tel. 787-96-69

KOMIS 
SKUP-SPRZEDAŻ RTV 

DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY 
Wrocław, ul. Traugutta 69, tel. 071/341 -49-68

RADIOODBIORNIK STERN przedwojenne, prod. niemieckiej, 
stan b. dobry, drewniana obudowa, - 600 zł. Bielawa, tel. 
074/833-01-33 .
RADIOODTWARZACZ RpS EON, oryg. do Fiata Brava, Marea 
- 370 zł, Beta do Audi A-3, A4, szeroki panel - 320 zł. Beta V do 
VW Golfa IV, Bora z RDS. panel - 490 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-3248
RADIOODTWARZACZ, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0603/42-1041 
RADIOODTWARZACZ 2006 do Forda, 1 DIN, code, RDS. ATS, 
kasetowy, miękki mechanizm - 320 zl, antena Hirschman stero
wana radiem, oryg. do Forda -120 zł lub całość - 400 zl. Wro
cław, tel. 353-38-53
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDM-7838 z RDS, 4x40 W, 
nowy model, na 1 płytę, wyjście na 2 wzmacniacze, sterowanie 
zmieniaczem, stan idealny, 2 kolory wyświetlania, - 640 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-37-87
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA-7560 RDS, 40 W x 4, au
tomat, sterów. ĆD, dolby B, disc title - 400 zł. Wrocław, tel. 
0503/32-90-85
RADIOODTWARZACZ ALPINE 7521R zdejmowany panel, z 
RDS, wyjście na wzmacniacz i zmieniacz, miękka mechanika, 
4 x 25 W, stan dobry, - 330 zl. Wrocław, teł. 0502/91-89-69 
RADIOODTWARZACZ ALPINE CTA1502 R sterowanie CD/tu-

ner, panel, 4 x 45 W, dużo funkcji, z pilotem + zmieniacz CHA S 
604 Ai-Net, na 6 CD, oryginalny kabel, stan idealny, - 1.250 zł. 
Wrocław, tel. 0600/41-2640
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO 2001 na 1 płytę, an
tena GPS ♦ mapa, nawigacja satelitarna, do Mercedesa, stan 
idealny, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0602/65-57-26 
RADIOODTWARZACZ BETA do VW Golfa IV, RDS, autorewers, 
2 x 20 W, zabezpieczenie kodowe, niebieski wyświetlacz, TA, 
TP, AS, model 2000, stan idealny, montaż gratis, - 370 zł. Boja
nowo, tel. 065/545-66-98, 0603/0349-89 
RADIOODTWARZACZ BETA samochodowy, kasetowy, 2 x 20 
W, -150 zl. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
RADIOODTWARZACZ BETA do VW, Audi, z RDS i rewersem, • 
270 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
RADIOODTWARZACZ BETA 4 RDS, do VW Golfa IV, 2x40 W, 
niebieski wyświetlacz, wyjście na zmieniacz CD, • 410 zl. Bole
sławiec, tel. 0502/5040-75
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT DALLAS ROM, 169-RDS, 
4x40, duży kol. wyświetlacz, winda, cyfrowy egualizer, b. dużo

MB QUART DKC 169 - 350,- 
MB QUART QM 100.03Kx - 390,- 
MB QUART QM 1213 kx - 290,- 
MB QUART PSC 216 - 1050,- 
MB QUART RWC 254 - 599,- 
MAC MOBIL 6x9 - 320,-

funkcji, nowy model, mini disc - 580 zł + zmieniacz na 10 płyt 
model 2000 r. - 340 zl. Jawor, tel. 0607/43-5941 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT model t2000, RDS EON. 
pełny automat, dolby B, sterowanie wzmacniaczem, CD, uchyl
ny panel, wyjście ISO, stan idealny, • 540 zł. Świdnica, tel. 
074/851-3441
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Modena CD50,4 x 40 W, 
RDS, EON, panel, winda, traf, na 1 CD, okablowanie, • 580 zi. 
Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT HELSINK1127 radio, te
lefon GSM ♦ antena + mikrofon - 1.500 zł. Wrocław, tei. 
0602/65-57-26
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT TRAVEL pilot, CD, ante
na GPS, mapa nawigacji satelit. - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/65-57-26
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT AUGSBURG C30 RDS, 
4x40W, kolorowy wyświetlacz, sterowanie CD, stan b. dobry, - 
200 zł. Wrocław, tel. 0503/39-00-90 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SC 202 .Opel*, bez wy
świetlacza, - 70 zl. Wrocław, tel. 0600/19-73-74 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT RDS, do BMW, -170 zł. 
Wschowa, teł. 0601/59-58-64
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT, GRUNDIG FORD cena 
160-220 zl. Trzebnica, tel. 0502/64-0940, 0603/43-92-73 
RADIOODTWARZACZ CLARION DRB 3675 model 2001, na 1 
CD, 4x45 W, kolorowy wyświetlacz, TXT, antivibration, • 640 zł. 
Bolesławiec, tel. 0502/5040-75.
RADIOODTWARZACZ CLARION AKX 4670 + zmieniacz na 6 
płyt CDC 634, nowy, model 2001 r, - 990 zł. Legnica, tel. 
0603/10-66-21
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 5570R wyjście na CD, 
panel, miękka mechanika, pilot, - 500 zl. Wrocław, tel. 32545-92 
po godz. 18, 0603/94-02-16
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170 DEK Dolby B/C, 
winda, sterowanie zmieniaczem, 2 kolory podświetlenia, RDS, 
- 390 zl. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
RADIOODTWARZACZ CLARION VRX 8370R najnowszy mo
del, wysuwany monitor telewizyjny, kolorowy, radio z CD, na 6 
płyt, kompletny, stan idealny ♦ zapasowy monitor i panel, instr. 
obsługi, możliwość sprawdzenia, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/36242-25 lub, 0603/22-8446 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 5570 4x40 W, RDS EON, 
winda, wyjście na wzmacniacz i zmieniacz, stan b. dobry, - 390 
zł. Wrocław, tel. 0604/2842-19 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 7370 R + zmieniacz CDC 
634, z pilotem, - 800 zł. Wrocław, tel. 0605/73-23-21 
RADIOODTWARZACZ CLARION DRB-3675R CD, 4 x 45 W, 
wyjście na wzmacniacz, kolorowy wyświetlacz, RDS, model 2000 
r., mało używany, stan idealny, pełna dokumentacja, możliwość 
montażu, • 570 zł. Wrocław, tel. 0501/76-03-01 
RADIOODTWARZACZ CONCERT do Audi - 600 zł. Brzeg, tel. 
0501/24-12-72
RADIOODTWARZACZ DAEWOO nowy, na gwarancji, panel, 
pełny automat ♦ półka do Rata 126p, z głośnikami Pioneer, 4 x 
120W, - 470 zl. Trzebnica, tel/071/31242-02 
RADIOODTWARZACZ DAEWOO 4x45 W, RDS, EON, miękka

mechanika, panel, kodowane, wyjście na zmieniacz CD, nowe,
- 450 zł. Wrocław, tel. 0609/39-58-04 ' « 
RADIOODTWARZACZ FORD 5000 samochodowy, nowy mo
del, wysoki, - 600 zl. Dzierżoniów, tel. 0602/3245-41 ' 
RADIOODTWARZACZ FORD 7000 6000 CD, 5000 RDS, 3000, 
paszport, instrukcja, gwarancja - od 280 do 800 zl/szt.- Oława, 
tel. 0604/81-02-82
RADIOODTWARZACZ GELHARO z RDS. zdejmowany panel,
- 300 zł. Legnica, tel. 076/856-35-09, 0603/55-70-44 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG VD 1701 autorewers, 4 x 20 
W, pamięć 12 stacji, wyświetlacz, stan b. dobry, -140 żł. Boja
nowo, tel. 065/545-66-98, 0603/0349-89 • 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-F550 RDS. 40 W x 4, automat, 
najnowszy model • 350 zł. Wrocław, tel. 0504/84-68-81 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-FX 950R najwyższy model, win
da, RDS, 4x40 W, sterowanie subwooferem, wiele funkcji, inne 
różne modele, • 550 zl. Wrocław* tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ JVC FX640R 4x40 W. sterowanie CD, 
RDS, TPS, na gwarancji, w pudełku - 500 zi, Panasonic RD 310, 
4x40 W, RDS, TPS, Eon - 300 zl. Wrocław, tel. 0503/01-57-62 
RADIOODTWARZACZ JVC zdejmowany panel, RDŚ EON, 4 x 
20 W, stan dobry, • 260 zł. Wrocław, tel. 0502/91-89-69 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-S 70R z CD, 4 x 40W, dużo funk
cji, • 650 zł. Wrocław, tel. 0605/36-0048 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-FX 833, 1999 r. winda. RDS, 
4x40 W, niebieski wyświetlacz, fuli tape system controll, - 440 
zl. Bolesławiec, tel. 0502/5040-75 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-7040R z CD, stan ide
alny, kpi. dokumentacja + osprzęt, wzmocnienie 4x30 W, • 550 
zł., tel. 077/404-61-61 (k00092)
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 3080 model 2001, 
RDS, 4x40 W, kolorowy wyświetlacz, fuli CD system, - 470 zł. 
Bolesławiec, tel. 0502/5040-75 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD - 400 zl ♦ subwoofer 150 W 
i 200 W, solidnie wykonane - 200 i 250 zl lub zamienię na tele
fon GSM Nokia 32, 3310, dopłata. Gubin, tel. 0603/33-12-64 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC478r + zmieniacz na 
10 płyt, 4x40 W, • 1.100 zł. Lubań, tel. 0608/44-14-30 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD krc478r, CD MD changer 
control, 4x40 W, zmieniacz na 10 płyt, stan idealny, -1.100 zl. 
Lubań, tel. 0608/44-14-30
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-8080 R wysoki model, 
wszystkie wejścia, sterowanie wzmacniaczem, zmieniaczem 
CD/MD, stan idealny, - 1.080 zl. Milicz, tel. 0603/61-71-71 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD z RDS, miękka mechanika, 
dużo funkcji + zmieniacz CD + wzmacniacz, 2 x 250 W, głośni
ki, gwizdki + kpi. kabli, -1.150 zł. Nowa Ruda, tel. 0608/15-33-83 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-377 RDS, 40 W X 4, 
sterów. CD, kol. wyświetlacz - 350 zł. Wrocław, tel. 
0502/86-06-81
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-958 RDS, obracany 
model, dolby B/C, sterowanie subwooferem i CD • 400 zl. Wro
cław, tel. 0502/86-06-81
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 7060R na CD, obra
cany panel, RDS, 4x35 W, wiele funkcji - 550 zl, JVC KD-MX 
3000R, na minidyski i CD, winda, RDS, 4x40 W, equalizer, wie
le funkcji - 850 zl. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 277, 2000 r. panel, 
4x35 W, miękka mechanika, b. dużo funkcji, instrukcja obsługi • 
280 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-19-60 po godz. 20, 
0606/6140-54
RADIOODTWARZACZ OPEL CAR 300, - 300 zl. Wschowa, tel. 
0601/59-58-64
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 35. niebieski wyświe-

MAC Platmium 16.2 - 199,- 
Mac Reference 160 - 430,- 
Wzm. Mac CYCLONE 3000 - 560,-

tlacz, panel opuszczany, dokumentacja, • 470 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-23-32. 0604/9942-81 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX-65 RDS, 40 W x 4, koL 
wyświetlacz, opuszczany panel, widmo, dużo funkcji - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0502/86-06-81
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX44 RDS. 40 W x 4, wid
mo, sterów. CD, opuszczany panel - 450 zł. Wrocław, tel. 
0504/84-68-81
RADIOODTWARZACZ PHIUPS SC 202 oryginalny do Opla 
Astry, Corsy. Oława, tel. 0503/92-35-11 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P 7600R 4x40 W, RDS, 
winda, wyjście na 3 wzmacniacze, sterowanie subwooferem, 
model 2000, stan b. dobry, - 480 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/27-90-88
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEX P 8200, panel, burszty
nowy kolor podświetlania, stan b. dobry, wysoki model, • 650 zł. 
Bolesławiec, tel. 0602/34-50-94
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-3820 RDS. 40 W X 4, 
automat, eąualizer - 350 zl. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH4800 RDS, 40 W x 4, 
kol. wyświetlacz, automat, dużo funkcji, CD control - 400 zl. 
Wrocław, tel. 0504/84-68-81
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-6800 RDS, 45 W x 4, 
opuszczany panel, kol. wyświetlacz, sterów. CD, equalizer - 450 
zl. Wrocław, tel. 0503/32-90-85
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7400 RDS, 35 W x 4, 
opuszczany panel, kol. wyświetlacz, dużo funkcji - 400 zł. Wro
cław; tel. 0503/32-90-85
RADIOODTWARZACZ PIONEER 2300 R RDS. BSM, pełny 
automat, EON, 18 stacji UKF - 300 zł. Wrocław, tel. 
0502/89-26-51
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-2200 R panel, 4 x 35, 
RDS, EON, BSM, miękki mechanizm, 18 stacji UKF i inne funk
cje - 290 zi. Wrocław, tei. 0607/18-20-26 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 2100R na 1 płytę, nowy 
model, RDS, 4x40 W, wiele funkcji, • 500 zl. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8200 RDS, - 420 zł. 
Wschowa, tel. 0601/59-58-64
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-2500R, na 1 płytę. 4 x 45 
W, RDS EON, dużo funkcji, menu, panel, używany 6 mies., kar
ton, dokumentacja, montaż, • 550 zł. Kłodzko, tel. 0608/72-75-44 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 3202 panel, 4 x 25 W, stan b. 
dobry, • 150 zl. Lubin, tel. 076/846-50-18 po godz.20, 
0604/93-63-21
RADIOODTWARZACZ SONY XRU-800 RDS, dżojstik, deck, 
miedziana obudowa, sterowanie CD, 2 wyświetlacze. Dolby B/C, 
2 kolory podświetlenia, - 560 zł. Lwówek Śląski, tei. 
0603/74-73-17
RADIOODTWARZACZ SONY XR-8100 opuszczany panel, 4x45 
W, rds eon, funkcja cd/md text, miękki mechanizm, dwa tolory 
podświetlania, wyszukiwanie i powtarzanie utworów, dżojstik, 
tir 8 min., kupiony w styczniu, stan idealny, gwarancja, ubez
pieczone przez Sony ♦ zmieniacz, - 1.250 zł. Nysa, tel. 
0606/24-27-60
RADIOODTWARZACZ SONY 4740 samochodowy, RDS. panel,

4 x 35 W, miękka mechanika, uszkodzony odtwarzacz - 160 zł
♦ nowe głośniki .Saba*, 3-drożne - 120 zl. Wałbrzych, tel. 
074/849-1346,0604/92-64-39 - 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-6062 +. wzmacniacz 150 W,
• 350 zl lub zamienię na szczeniaka rasy syberian husky. Wam
bierzyce, tel. 074/871 -90-87 po godz. 15 - 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 6850R na Mini Disc. winda.
RDS, 4x40 W, wiele funkcji - 560 zl, Becker Mexico Pro MD, 
nowy model, na Mini Disc, winda, RDS, wiele funkcji, ściągany 
panel • 1100 zł. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4160R na CD, RDS, 4x35 
W, D-Bass, wiele funkcji, inne, różne modele, - 400 zl. Wrocław, 
tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5110R nowy model, pełny 
automat, RDS, 4x40 W, sterowanie CD, inne różne modele, - 
380 zł. Wrociaw, tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-2803 4 X 35 W, stereo, dużo 
funkcji, - 250 zł. Wrocław, tel. 0504/92-37-92 
RADIOODTWARZACZ SONY C 450 D-Bass, - 270 zl. Wrocław, 
tel. 0502/99-19-29
RADIOODTWARZACZ SONY MTX-C 7900R minidysk, D-Bass,
4 x 40W, kolorowy wyświetlacz, dużo fUnkęp, • 500 zl. Wrocław, 
tel. 0502/92-38-65
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-L 550R na 1 płytę, najnow
szy model, winda, RDS, 4x50 W, wiele funkcji, fabrycznie nowy,
- 710 zl. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 2500R na 1 płytę, najnow
szy model. RDS, D-bass, wiele funkcji, fabrycznie nowy, - 550 
zl. Wrocław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 8220 R, 2000 r. kupiony w 
kraju, faktura zakupu, instrukcja, procesor mowy, najnowszy 
model, • 1.100 zl. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49 
RADIOODTWARZACZ SOUND A800 z CD • 140 zl, RO Ford 
5000 - 470 zł i Ford 6000 • 520 zl. Bolesławiec, tel. 
0503/53-33-88
RADIOODTWARZACZ VOLVO oryginalne, na 1 płytę i kasetę, 
-.1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/5648-57 . N
SŁUCHAWKI SENNHEISER HD590 Ovation, zapakowane, nie 
używane, • 450 zl. Głogów, tel. 0601/21-16-19, 076/833-57-73 
SŁUCHAWKI SENNHEISER HD-580 stan idealny, oryginalne 
opakowanie i instrukcja, cena nowych 800 zł, cena, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 782-69-80
O  SPRZĘT MUZYCZNY, DVD, magetowidy, kamery 

video, aparaty fotograficzne Sony, Panasonic, 
Canon i inne, nowe, na gwarancji. Legnica, tel. 
0502/95-22-27 84016381

STEROWNIK ŚWIATEŁ DALTON 4 wyjścia, 220 V, 4 A, - 250 
zl. Trzebnica, tel. 0606/45-31-95
SUBWOOFER INFINITY CAPPA 30 cm, + skrzynia labiryntowa 
150 dm3, wzmacniacz RTD, skrzynia robiona na zamówienie, 
projektowana do samochodów typu sedan, - 600 zl., tel. 
077/404-61-61 (k00091)
SUBWOOFER JBL CTX-300 200 W RMS, 95 dB, tuba o średn.
36 cm, dl. 73 cm, nowy, w kartonie, - 490 zł. Legnica, tel. 
076/721-85-51
SUBWOOFER KENWOOD 400 W, zabudowany (skrzynię wy
łożona wykładziną), maskownica, periowoniebieska membra
na, - 400 zi lub zamienię na telefon Nokia 3310, beż SIM locka 
lub ERA. Bolesławiec, tel. 0602/34-50-94 
SUBWOOFER MAGNAT SHOCKWAVE 1200 600 W. chłodzo
ny, nowy, nieużywany - 440 zł lub zamienię na telefon GSM. 
Gostyń, teł. 0605/14-14-00
SUBWOOFER MAGNAT tuba o dł. 30 cm, 400 W, 2-cewkowa. - 
400 zł lub zamienię na zmieniacz płyt CD Sony. Wałbrzych, tel. 
074/840-55-13, 0605/07-53-98
SUBWOOFER PIONEER moc wyjściowa 120 W, moc max. 400 
W, gumowa membrana, nowy, - 500 zł. Ziębice, tei. 
074/816-11-08
SUBWOOFER PIONEER, 2001 r. nowy głośnik, 500 W, fi 30 
cm, maio używany, • 380 zł. Iłowa, tel. 068/377-40-39 
SUBWOOFER SONY fi 30 cm, 450 W, • 320 zl. Wschowa, tel. 
0601/59-58-64
SUBWOOFER YAMAHA YST 320 aktywny, model 2001 r., w 
pudełku, - 1.750 zł. Legnica, tel. 0603/10-66-21 
TELEWIZOR 10’ , turystyczny, kolorowy, 12/24/220 V, pilot, prod. 
zachodniej, nowy model, antena sat turystyczna, komplet: tu
ner 12/24/220 V, pilot, czasza, zasilacz, okablowanie, - 650 zl. 
Wrocław, tel. 0608/32-86-89
TELEWIZOR 26", kolorowy, z pilotem, uszkodzony, prod. nie
mieckiej, - 50 zi. Wrocław, tel. 071/372-5248 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 25’  stereo. TXT, bogate menu, - 530 
zł. Wrocław,'teł. 0603/21-24,72
TELEWIZOR CASIO b. mały, wyświetlacz LCD, na 4 baterie, 
nowy, w pudełku, - 400 zl. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
TELEWIZOR CASIO 2.5*, wyświetlacz LCD, nowy, w pudelku, - 
450 zl. Wrocław, tel. 0502/92-38-65 
TELEWIZOR CLATRONIC 21*. euro AV, telegazeta, nowy, cena 
380 zł. Brzeg, tel. 0606/24-66-39 
TELEWIZOR CURTIS 20*, TXT, menu w jęz. polskim, pilot - l  
350 zl. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
TELEWIZOR DAEWOO 21*, na gwarancji, z pilotem, mało uży
wany, stan idealny, • 450 zl. Zielona Góra, tel. 0603/40-14-77 
TELEWIZOR FUNAI21’  AV. eurozłącze, TXT, pilot, stan b. do
bry, - 350 zł. Kłodzko, tel. 074/867-0249 
TELEWIZOR GRUNDIG 36’ , telegazeta, stereo, oryginalna pod
stawka, - 560 zł. Chojnów, tel. 0604/8547-79 
TELEWIZOR GRUNDIG 34*. - 500 zł. Gajnik 19. gm. Międzyle
sie, tel. 074/813-6943, 0601/91-16-77 
TELEWIZOR GRUNDIG 38‘ , wszystkie funkcje - 2.200 zł. Góra. 
tel. 0605/72-56-25
TELEWIZOR GRUNDIG M-82, multi system, 32 cale. stereo,
100 Hz, IDTV, 2 x scart, czincze, S VHS, txt, timer, PiP, zoom, 
.stop* klatka, inne, stan b. dobry, odbiór, • 1.500 zl. Legnica, tel. 
076/857-00-68
TELEWIZOR GRUNDIG 32* MOD MW82,40/8,100 Hz, stereo 
nicam, polskie menu, stop klatka, zoom, Top Mega TXT, plaski 
kineskop, tuner TV kablowej, hyperband, oryg. p9ot, 3xAV, SVHS, 
czincze, z 2001 roku, blokada rodzicielska, EKO, stan idealny,
- 3.150 zł. Legnica, tel. 076/852-3443, 0503/33-83-95 
TELEWIZOR GRUNDIG 28’ model z 200 r. panoramiczny, 100 
Hz, Pal Plus, komputerowe menu, Multi PIP, scan, photo, zoom, 
stop klatka, TXT, stereo + subwoofer, maga TXT, 2xAV, SVHS, 
stań b. dobry, - 2.580 żł. Legnica, tel. 076/854-79-60, 
0606/21-05-91 *
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 zl. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR GRUNDIG panoramiczny, model 2000, plaski ki
neskop, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR GRUNDIG 28’ , stereo, telegazeta. menu, tuner 
TV kablowej, funkcje wyśw. na ekranie, timer, EURO x 2, z pilo
tem, stan b. dobry, • 570 zl. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR GRUNDIG 29*. stereo, txt, 100 Hz. 2 x euro. 
S-VHS, RGB, hyperband, PIP, zoom, czincze, plastikowa obu
dowa, 16:9, z pilotem, wyjście na kamerę, kolumny, subwoofer,
- 1.450 zł. Wrocław, tel. 071/345-71-65, 0603/34-33-97 
TELEWIZOR GRUNDIG 28*. stereo. txt. 100 Hz. 2 x euro, 
S-VHS, RGB. hyperband, PIP, zoom, czincze, plastikowa obu- 4^ 
dowa, 16:9, z pilotem, wyjście na kamerę, kolumny, -1.100 zl. 
Wrodaw. tel. 071/345-71-65, 0603/34-33-97
TELEWIZOR GRUNDIG 29* 100 Hz, 2-letni, stereo, telegazeta, 
menu, PIP, zoom, dzielenie obrazu na 9, .stop’ klatka, AV x3, z 
pilotem, eurozłącze x2, czincze, S-VHS, stan Idealny, - 1.490 
zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
TELEWIZOR GRUNDIG 28* stereo, 100 Hz, telegazeta, 2-letni, 
menu, PIP, zoom, .stop* klatka, dzielenie obrazu na 9, eurozlą- 
cze x2, czincze, S-VHS, stan idealny, - 1.350 zl. Wrocław, teł. 
071/357-66-75, 0603/28-89-79
TELEWIZOR GRUNDIG 21*, stereo, funkcje na ekranie, AV, pi
lot, • 480 zl. Wrodaw, tel. 071/339-7949 
TELEWIZOR GRUNDIG 29*. stereo, menu, 2 x AV, timer, pilot, •
770 zł. Wrodaw, teł. 071/339-72-50 
TELEWIZOR GRUNDIG 14*, funkcje na ekranie, pilot, stan b. 
dobry, - 340 zl. Wrodaw, teł. 071/339-7949 
TELEWIZOR HANSEATłC 21* stereo, TXT, 2 x euro, OSD, pi
lot 4-letni, • 380 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEWIZOR JOWISZ kolorowy, lekko uszkodzony, - 50 zl. 
Oddanów, tel. 062/733-2449
TELEWIZOR JVC 29*. bet, funkcje na ekranie, wyłącznik cza
sowy, 2 x euro, S-VHS, RGB, pro logie, kino domowe, 16:9, z 
pilotem, -1.100 zł. Wrodaw, łel. 071/345-71-65,0603/34-33-97 
TELEWIZOR KENWOOD 29* model z 2001 r, 1000 Hz, super 
plaski kineskop, match line, .kino domowe*, ddby sorround, Pro 
Logic, stereo nicam, subwoofer, PIP, stop klatka, strobo, format 
16/9, Mega TXT, 3xAV, digital scan, wyjście na 4 kolumny, hy
perband, - 2.290 zl. Legnica, teł. 076/854-79-60,0606/21-05-91 
TELEWIZOR LG 21*, stereo, telegazeta, menu wyświetlane na 
ekranie, mało używany, - 650 zl. Oława, tel. 0609/47-0741 ^
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TELEWIZOR LOEWE 28*. z pilotem, kolorowy, -150 zl. Wro
daw. tel. 071/343-41-95
TELEWIZOR METZ, 2001 r. kineskop Black Megatron, 100 Hz, 
Multi PiP, ZOOM, NICAM, pełna opcja, - 1.790 zl. Wrocław, tel. 
0604/41-47-12, 0606/37-54-76
TELEWIZOR NOKIA 28*. telegazeta, tuner TV kablowej, funk
cje wyśw. na ekranie, EURO, z pilotem, stan b. dobry, - 460 zł. 
Wrocław, tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR NOKIA 10“. kolorowy, zasilanie 12/24/220 V, pi
lot, funkcje wyśw. na ekranie, czincze, wyłącznik czasowy, an
tena zewnętrzna, nowy model, stan b. dobry, - 640 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-51-67
TELEWIZOR OCEANIC 28*. stereo, txt, 3 x euro, 3 x PIP, .stop* 
klatka, funkcje wyśw. na ekranie, wyjście na kolumny, czama, 
plastikowa obudowa, uszkodzona fonia (.chwaszczy*). Gostyń, 
tel. 0607/05-98-24
TELEWIZOR ORION 28”, stereo, telegazeta, tuner TV kablo
wej, funkcje wyśw. na ekranie, wyłącznik czasowy, EURO, z pi
lotem, stan b. dobry, - 460 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR ORION 29* pełna opcja, panoramiczny, • 1.200 
zl. Wrocław, tel. 0607/40-09-52 
TELEWIZOR PANASONIC TX36PG50 w kartonie. • 9.900 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-43-76
TELEWIZOR PANASONIC PG50, • 8.800 zl. Wrocław, tel. 
071/372-39-39, 0601/77-26-10
TELEWIZOR PANASONIC TX36 PG50 najnowszy model, w 
kartonie, na gwarancji, - 9.500 zl. Wschowa, tel. 065/540-25-79, 
0605/20-01-96
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 • 
680zł, TXT, multisystem, stero, Nicam multi PIP, 
TXT, 3xAV, „stop” klatka, format 16:9, video. jog 
shuttle, SP-LP, insert, A dubbing, menu, 3xAV, Le
gn ica, tel. 076/854-79-60, 0606/21-05-91 
84016531

TELEWIZOR PHILIPS 21*, • 700 zl. Bolesławiec, tel. 
075/644-01-95 do godz. 15

, TELEWIZOR PHILIPS matchline, 29*, wszystkie funkcje • 1.200 
zł. Górą, tel. 0605/72-56-25
TELEWIZOR PHILIPS 2-letni, PIP, TXT, stereo, hyperband, euro, 
bogate menu, pilot, • 690 zł. Legnica, tel. 076/721-88-95, 
0502/29-75-18
TELEWIZOR PHILIPS 34*. stereo, text, zoom, 2 x euro, pilot, 
zmiana formatu, sleeptimer, hyperband, bogate menu, nowy 
model, stan b. dobry. Legnica, tel. 0607/37-55-76 
TELEWIZOR PHILIPS 29* PT 9005/12,100 Hz. stereo nicam, 
Top Mega TXT, Match Line, polskie menu, stop klatka, format 
16/9, Strobo, PIP, płaski kineskop, srebrna obudowa, 3xAV, czin
cze, 2001 rok, tuner TV kablowej, hyperband, • 2.250 zl. Legni
ca, tel. 076/852-34-43, 0503/33-83-95 
TELEWIZOR PHILIPS 28* pilot, euro, TXT, OSD, hyperband. 
60 programów, - 430 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
TELEWIZOR PHILIPS 21*, lekko uszkodzony kineskop, -110 
zl. Trzebnica, tel. 0606/45-31-95 
TELEWIZOR PHILIPS 28*, - 650 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-99 
TELEWIZOR PHILIPS 100 Hz, model 2000, zoom, .stop’ klat
ka, nicam, stereo, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR PHILIPS 28 cali, 100 Hz, stereo, Dolby Surround, 
multi PIP, zoom, stop-klatka, sieep timer, blokada przed dzieć
mi, hyperband, automatyczne strojenie, 2 eurozłącza, 3xSVHS, 
wbudowany subwoofer, 6 wyjść na głośniki, • 1.380 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-24-98
TELEWIZOR PHILIPS 21”, stereo, funkcje na ekranie, AV, pilot, 
• 480 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR PHILIPS 17*, stereo, odłączane kolumny, timer, 
txt, funkcje na ekranie, - 540 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-50 
TELEWIZOR PHILIPS 29*, model 2000/01 r., stan. idealny, ste
reo Nicam, 100 Hz, funkcje wyświetlane na ekranie, equalizer, 
zoom, format 16:9, toptext, klatka stop, ATS, 3x euro, OSDx11, 
- 1.600 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-51-94 
TELEWIZOR SABA 25*, stereo, telegazeta, model 1999, for
mat 16/9, tuner TV kablowej, aktywny bass, funkcje wyśw. na 
ekranie, EURO x 2, z pilotem, stan b. dobry, • 520 zł. Wrocław, 
tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR SAMSUNG 14* EURO, menu na ekranie, pilot, • 
330 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
TELEWIZOR SANYO 14*, AV, czincze, pilot, funkcje wyśw. na 
ekranie, - 260 zł lub zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel. 
0603/25-25-41 ,
TELEWIZOR SANYO 29”, stereo, menu, 2 x AV, timer, pilot, • 
770 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
TELEWIZOR SCHNEIDER, 2000 r. STY 700,29', stereo, fXT. 
2 x EURO, menu w 7 językach, wszystkie funkcje, obraz 4:3, 
płaski kineskop, - 840 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27 
TELEWIZOR SHARP 29*. nowy model - 1.200 zł. Góra, teł. 
0605/72-56-25
TELEWIZOR SHARP 28* stan b. dobry, dużo funkcji, nowszy 
model, • 730 zł. Legnica, tel. 076/866-42-70 po godz. 20 
TELEWIZOR SHARP 70DS18S 100 Hz, PiP, stereo, stop klat
ka, zoom, Strobo, AV TXT, format 16/9 i 4/3, 3xEURO, 5xAV, 
oryginalny pilot, nowy model, stan idealny, obraz dzielony na 9, 
podgląd przy telegazecie, • 1.500 zł. Mirków, tel. 071/315-11-28 
TELEWIZOR SHARP 28*. stereo, txt, tuner kablowy, SVHS, 
bogate menu, 2 x e u rozłączę, stan idealny, 5 miesięcy gwaran
cji, dokumentacja - 780 zł. Sobótka, teł. 071/390-37-65 
TELEWIZOR SIEMENS 14* roczny, turystyczny, 100 programów,

TELEWIZOR SONY kv-c2981d, 29*, 2-letni, cyfrowy, zadbany, 
bogate menu, - 1.550 zl. Opole, tel. 0502/52-05-48 
TELEWIZOR SONY z 1998 r., 29', stereo, TXT, format 16/9, 
przestrzenny dźwięk, model niedostępny w Polsce, • 1.650 zl 
lub zamienię na samochód osobowy. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58, 0602/35-61-24
TELEWIZOR SONY KV-32FQ75 VEGA100 Hz, system ORC-MF, 
2 tunery, PIP, txt, 500 stron, polskie menu, 12 podglądów, pano
ramiczny, • 6.200 zi. Wrocław, tel. 0503/94-27-67 
TELEWIZOR SONY 21r, fabr. nowy, na gwarancji - 1.245 zl. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66
TELEWIZOR SONY 27*, stereo, 2x EURO, pilot, funkcje wyśw. 
na ekranie, wyjście na kolumny, - 420 zl. Wrocław, tel. 
0603/25-25-41
TELEWIZOR SONY 14*, telegazeta, wyłącznik czasowy, tuner 
TV kablowej, z pilotem, eurozlącze, • 480 zl. Wrocław, tel. 
071/322-37-67, 0601/78-51-55
TELEWIZOR SONY 29* kineskop Trinitron, 100 Hz, pełna opcja,
- 1.200 zł. Wrocław, tel. 0607/40-09-52
TELEWIZOR SONY 29* stereo, telegazeta, 2-letni, menu w j. 
polskim, eurozlącze x2, czincze, S-VHS, hyper band, sieep, ti
mer, dużo funkcji, płaski kineskop, stan idealny, -1.390 zl. Wro
daw, tel. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
TELEWIZOR SONY KV-32FX65, - 5.000 zł oraz drugi, 32FQ75,
- 6.400 zł. Wrocław, tei. 071/372-39-39, 0601/77-26-10 
TELEWIZOR SONY KV-29FQ75, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39, 0601/77-26-10
TELEWIZOR SONY KV-21T1K czamy, nowy, na gwarancji, pla
ski, demny kineskop, kineskop Super Trinitron, 100 programów, 
telegazeta, zegar, pilot, automatyczne strojenie, EURO, • 900 
zl. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
TELEWIZOR SONY KV-3FX 65, - 5.000 zł oraz drugi. KV-29-FQ 
75, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52, 0603/42-14-79 
TELEWIZOR SONY 36*, stereo, subwoofer, PIP. txt, tryb 16:9. 
4 x AV, 3 x S-VHS, czincze, bogate menu, -3.150 zl. Wrodaw, 
tel. 0606/16-75-61
TELEWIZOR SONY 25*, stereo, txt, funkcje na ekranie, pilot, 2 
x AV, S-VHS, • 730 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR SONY KV-32FQ75, - 6.200 zł oraz drugi. 
KV-32FX65, • 5.000 zł. Wschowa, tel. 065/-540-43-76. 
0607/57-28-66
TELEWIZOR SONY KV32 FX65 fabrycznie nowy, stolik, na 
gwarancji, • 5.050 zl. Wschowa, tel. 065/540-25-79, 
0605/20-01-96
TELEWIZOR SONY, 2001 r. 29', wega, trinitron, 100 Hz, PiP. 
NICAM, multisystem, • 2.390 zl. Wrocław, tel. 0604/41-47-12. 
0606/37-54-76
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14* euro, OSD, pilot, • 220 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 28* pilot, 2xeuro, TXT, OSD, for
mat 16/9, hyperband, - 450 zł. Lubin, teł. 076/846-71-05, 
0605/15-12-53
TELEWIZOR TELEFUNKEN 25*. super planer Diva, 2 x AV, 
menu planszowe, Top, płaski kineskop, stereo, 2 x 25 W, pilot, 
stan b. dobry, - 490 zł. Świdnica, tel. 0600/65-06-63, 
0605/69-20-20
TELEWIZOR TELESTAR kolorowy, na gwarancji do 2002 r, - 
450 zl. Sobótka, tel. 071/390-36-76 
O  TELEWIZOR THOMSON 32WF 66WS 32", 100 Hz, 

scenium, panorama, surround, zoom, info, pro-lo- 
gic, 9 głośników + 2 osobno, srebrny, najnowszy 
model, fabrycznie nowy. tel. 0602/58-28-20 
03003331

TELEWIZOR THOMSON 28*, na gwarancji, • 1.400 zl. Wrocław, 
tel. 071/345-61-72
TELEWIZOR THOMSON panoramiczny, płaski kiineskop, 28*. 
100 Hz, virtual dolby surround, fabrycznie nowy, - 4.000 zł. Wro
daw, tel. 347-11-84
TELEWIZOR THOMSON 29*, 2x EURO, S-VHS, stereo, TXT, 
menu w jęz. polskim, kineskop Black Diva, 1-roczny, • 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0600/64-80-19
TELEWIZOR THOMSON 28VK25 28", na gwarancji, panora
miczny, txt, zoom, z pilotem, stereo, bogate menu, instrukcja, 
stan b. dobry, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
TELEWIZOR TOSHIBA 28* uszkodzony • 250 zl, stereo, tele
gazeta, funkcje na ekranie. Wrodaw, tel. 071/346-50-32 
TELEWIZOR TOSHIBA 25". stereo, txt, funkcje na ekranie, pi
lot, 2 x AV. S-VHS, - 730 zł. Wrodaw. tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR TRILUX 21*, nowy, na gwarancji. - 650 zł. Cho- 
danów. tel. 076/818-57-50
TELEWIZOR UNIVERSUM 5100 21*, z pilotem, stan b. dobry - 
280 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85, 0603/46-41-45 
TELEWIZOREK CASIO-PHILIPS LCD kolor, ekran 10 cm, ra
dio stereo, timer, budzik, wejśde antenowe, słuchawkowe, au- 
dio-video, zasilanie 220/12 V, 10xLRG, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/329-55-85 po godz.19
O  TELEWIZORY: Grundig M72-415 Reference, 100 

Hz • 2250 zł, model 2000, srebrna obudowa; Pa
nasonic, 28", 100 Hz, panoramicznny - 2.150 zł; 
Toshiba 29", 100 Hz -1.570 zł; Thomson, 29", 100 
Hz - 1.570 zł. Komputerowe menu, multi PiP, scan, 
Photo, zoom, stereo nicam. Legnica, tel. 
076/852-34-43,0503/32-22-41 84017131

O  TELEWIZORY: Sony KV32FQ73, fabrycznie za
pakowany, nowy, na gwarancji - 6.300 zł; Sony 
KV32FX65 • 5.100 zł; Sony KV36FS70 -10.000 zł; 
Panasonic TX36PG50 • 9.000 zł oraz inny sprzęt.

WIEŻA AIWA dolby prorloglc, surround, 5 głośników, procesor 
dsp, bbe. podstawki pód głośniki, rds, • 1.050 zl. Bolesławiec, 
tel. 0503/59-52-39
WIEŻA AIWA NSX-999 MKI11.5-roczna, CD x3, tape x2, Dolby, 
auto-reverse, fpiłotem, tuner, wzmacniacz, 2x150 W, 2 kolum
ny, karaoke, T-bass, sorround, dużo funkcji, potężna dynami
ka, stan b. dobry, - 890 zl. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
WIEŻA DIORA 4 segmenty, wersja eksportowa, • 250 zl. Legni
ca, tel. 076/855-03-85, 0603/46-41-45 
WIEŻA DIORA grafitowa, wzmacniacz WS-504, korektor FS-502, 
tuner AS-502, magnetofon MDS-506, HX-PR0, pilot, okablowa
nie, instrukcja, stan b. dobry, * 1.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-44-70, 0502/93-74-59
WIEŻA DIORA wzmacniacz WS-504, 2x150 W, - 900 zl. Nowa 
Ruda, tel. 074/871-61-54
WIEŻA DIORA midi, 3-częściowa, • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/784-83-23
WIEŻA DIORA 4-segmentowa • 250 zl. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
WIEŻA GOLDSTAR FR-676A 2-kasetowy magnetofon, CD, do
datkowe basy, moc 110 W, equalizer cyfrowy, wszystkie klawi
sze na mikrostykach, auto-revers, pilot, • 700 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-12-26
WIEŻA KENWOOD amplituner, magnetofon, CD, 5 kolumn, •
4.000 zl (możliwe raty). Jelcz-Laskowice, tel. 0605/51-33-10 
WIEŻA MARANTZ kolor czamy, rok prod. 2000,3-elementowa, 
pilot, dokumentacja, - 1.700 zł. Wałbrzych, tel. 0605/38-52-79 
WIEŻA PANASONIC AK-45, • 880 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-53, 0603/18-95-49
WIEŻA RADMOR A-5512, czama, wzmacniacz, kompakt, tu- 
ner-timer, korektor (widmo), magnetofon, pilot, 2 x 90 W, • 1.000 
żl. Lubin, tel. 076/844-78-30
WIEŻA SAMSUNG MAX srebrna, nowa, w pudelku, na 3 CD,
cala sterowaana z pilota, rds, dokumenty, - 750 zł. Wałbrzych,
tei. 074/841-66-66 lub 074/665-23-22
WIEŻA SONY SEN-R68 zestaw hi-fi, z dolby prologic, - 5.500
zł. Chojnów, tel. 0605/23-31-68
WIEŻA SONY RX-70 3xCD, 2x80 W, RDS, DJ Mix, Groove, 2xta-
pe, korektor, pilot, stan b. dobry, • 590 zł. Legnica, tel.
076/7̂ 1-85-51
WIEŻA SONY MHC-R 770 srebmo-czama, nowa, 2x120 W, 8 
om, tuner cyfrowy, pamięć tunera 22 stacje, kompakt na 3 płyty, 
magnetofon 2-kieszeniowy, RDS, efekty, podbicie basów, pilot, 
wyjście AUX, zegar, • 980 zl. Wrodaw, tel. 071/344-38-08 
WIEŻA SONY MHC-ZX 70 z DVD, 5 głośników, dolby digital, 
CD text, nowa, na gwarancji, • 2.990 zł. Zielona Góra, tel. 
0600/19-96-91
WIEŻA TECHNICS 4 segmentowa, czama, wzmacniacz SV-700 
MK3. deck RS-BX 707. korektor SH-GF 90, CD SL-PG 470A, -
1.900 zł. Brzeg, tel. 0604/41-13-58 
WIEŻA TECHNICS HD 50, cztery części: CD, magnetofon z 
poziomą szufladą, radio z rds, wzmacniacz, dwa głośniki, -1.200 
zł. Nowa Ruda, tel. 0605/74-21-92 
WIEŻA TECHNICS SC-EH 770 srebrna, 4 elementy, 5 głośni
ków, dolby Pro Logic, • 2.100 zł. Nowa Sól, tel. 0502/82-67-97 

'  WIEŻA TECHNICS czama 5 elementów, duża, cd, tuner, wzmac-
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Iow boost, płynna regulacja basu, - 290 zl lub zamienię na 4faie- 
nlacz CD Sony. Wrodaw, tel. 0502/31-65-51 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SOUNDWAVE 4 x 200 W, 
wyjście na subwoofer, 6tan b. dobry, • 400 zl. Wrocław, tel. 
0608/64-74-34
WZMACNIACZ SONY CDX 650 D-Bass, na 10 płyt + kable, stan 
idealny, - 500 zl. Wałbrzych, tel. 0601/14-66-05 
WZMACNIACZ TECHNICS su-a700mk3,2x80 W. pilot, instruk
cja, stan b. dobry, - 570 zl. Wrodaw, tel. 0503/33-04-89 
WZMACNIACZ UNIVERSUM 4x200 w (znam.), stan idealny, 
super basy, brzmienie, starszy model, domowy, - 450 zł. Biela
wa, tel. 0608/75-10-75
WZMACNIACZ YAMAHA 4x150 W, mikser 12-kanałowy, - 600 
zl. Naklo. tel. 0503/77-08-13
WZMACNIACZ YAMAHA DSP-A2 procesor kina domowego, 
nowy, na gwarancji, - 4.000 zl. Świdnica, tel. 0601/71-64-22 
ZAMIENIĘ AMPLITUNER TECHNICS sa-ax 720, dolby pro lo
gie, rds, 5x100 W, do .kina domowego* - na amplituner Pioneer 
609 lub 709, z dopłatą. Zielona Góra, teł. 0604/88-09-65 
ZAMIENIĘ ANTENĘ SAT z dopłatą - na telefon Siemens C25, 
Nokia. Wałbrzych, tel. 0608/31-97-38 
ZAMIENIĘ KAMERĘ VIDEO SONY nowa. kupiona 07.05.2001 
r., na gwarancji, zoom x20, cyfr. x560, wygaszacze, ekspozycja 
nagrywania, generator napisów, stamina, efekty cyfrowe - na 
.kino domowe*, w rozliczeniu wieża Technics. Słubice, tel. 
0605/42-33-37
ZAMIENIĘ MAGNETOWID GRUNDIG VIVANCE 45 6-glowico- 
wy, stereo, nowy, wartość ok. 1.100 zl • na telefon GSM Nokia 
6210, nowy, na gwarancji. Wrodaw, tel. 0503/50-28-18 
ZAMIENIĘ ODTWARZACZ DVD THOMSON srebrny, 2 deko
dery, pokrętło JOG, zoom x2, x4, wyjście cyfrowe, 2 wyjścia 
euro, kupiony w sklepie za 2500 zł - na minidisc Sony mz-r 700 
pc, mz-r 900 lub DVD Aiwa. Kalisz, tel. 0607/47-11-51 lub 
062/753-50-73'
ZAMIENIĘ RADIOODTWARZACZE uszkodzone: Opel półpa- 
nel i VW Gamma, na telefon komórkowy. Wałbrzych, tel. 
074/842-41-39, 0503/68-55-57
ZAMIENIĘ TELEWIZOR DAEWOO 20', TXT, pilot, nowy, zapa-

CYFRA+
tel./fax 071/781-72-82 (-83) 
tel. 071/329-87-92, do godz. 22 
ol. Robotnicza 5, codziennie 8.00-16.00 
teren giełdy elektronicznej

niacz, magnetofon, korektor, pilot całość ma około 2, 5 do 3 lat 
spizedam lub zamienie, • 1.800 zl. Słubice, tel. 0605-423-337 
WIEŻA TECHNICS SC-DV <70 z DVD, dolby digital, nowa, -
3.000 zl. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
WIEŻA TECHNICS SC-DV170 z DVD, nowa, zapakowana, -
2.899 zl. Zielona Góra. tel. 0600/10-24-54 
WIEŻA TECHNICS 790. midi, do kina domowego, • 1.800 zl. 
Złotoryja, tel. 076/878-36-26
WIEŻA TECHNICS 560, 2001 r. nowa,'2  lata gwaranci, z ko- 
lumnami i pilotem, • 2.700 zł lub zamienię na Rata 126p, w tej 
cenie, 92 r.. Ujeździec Wielki, gm. Trzebnica, tel. 071/312-89-72 
WIEŻA THOMSON ALTIMA2000 zmieniacz na 3 CD. radio RDS. 
2x30 W, nowa, na gwarancji, sterowanie z pilota, - 750 zl. Wro
daw. tel. 0502/30-01-73
WIEŻA UNITRA 5013 midi, szara, 3-elementowa * kolumny, 
zadbana, - 220 zi. Wrodaw, tel. 071/330-00-70 
O  WIEŻE TECHNICS SC-EH 760 - 1.900 zł, Philips 

FW 398C • 800 zł, Grundig UMS 25 - 550 zł. LOM
BARD „EURO-P.A.”, Wrocław, ul. Piłsudskiego 
92, tel. 071/341-75-48 01032491

O  WZMACNIACZ NAD-C-350 -1560 zł, przedwzmac- 
niacz C-160 w klasie A  - 1.780 zł, końcówka mocy 
C-270 -1.880 zł, CD-541 (24 bit) -1.560 zł, ampli
tuner T-751 - 2.400 zł, RXV-620 • 1.600 zł, VSX-510

kowany, nie używany na telewizor 14'. nowy. Wałbrzych, tel. 
074/843-12-35. 0600/56-43-60
ZAMIENIĘ WALKMANA PANASONIC pilot, słuchawki, stan ide
alny • na radioodtwarzacz samochodowy. Lubin, tel. 
0606/58-21-73
ZMIENIACZ CLARION CDC 634 model 2000 r., na 6 płyt CD, 
antivibration + 5 metrów przewodu, • 440 zl. Bolesławiec, tel. 
0502/50-40-75
ZMIENIACZ CLARION cdc634, model 2000 r.. samochodowy, 
text, antivibration, - 480 zł. Bolesławiec, teł. 0502/50-40-75 
ZMIENIACZ JVC CH-X99 samochodowy, model 2000, na 12 
płyt CD, TXT, antivibration, • 480 zl. Bolesławiec, tel. 
0502/50-40-75
ZMIENIACZ KENWOOD model 2000 r., na 6 płyt CD, antivibra- 
tion, TXT + 5 metrów przewodu, • 480 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/50-40-75
ZMIENIACZ KENWOOD C-715, 2000/01 r. na 12 płyt kabel 5 
m, - 470 zl. Milicz, tel. 0603/61-71-71 
ZMIENIACZ PANASONIC DP 9061 model 2001 r.. do serii Day 
& Night, na 6 płyt, TXT, antishock, - 490 zl. Bolesławiec, tel. 
0502/50-40-75
ZMIENIACZ PIONEER CDX-D 235, - 300 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-34-44
ZMIENIACZ PIONEER CDX P1210. przewód. - 400 zl. Zgorze
lec, tel. 075/778-22-05

Sienkiew icza  37/39, tel. 071/321-19-06, 
0501/47-17-71 01025691

O  „AKSESORIAI PODZESPOŁY KOMPUTEROWE" 
Drukarki, skanery, notebooki, zestawy nowe i 
używane w dowolnej konfiguracji. Możliwość 
kupna na raty, szybkie terminy realizacji, serwis 
pogwarancyjny. Przyjmujemy stary sprzęt w roz
liczeniu. „MAD COMPUTERS”, Wrocław, ul. Sien
kiewicza 37/39, tel. 071/321-19-06 01025681

AKCELERATOR 3DFX DIAMOND MONSTER 4 MB, • 70 zł.
Jelenia Góra, tel. 075/755-60-54
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 mb. - 90 zl. Oleśnica, tel.
0606/63-17-09
AKCELERATOR 3DFX VOODOO I116 MB -150 zl, karta muz. 
ASUS 3016 ISA - 50 zl. DVD SAmsung 4x/24x • 100 zl, modem 
56kB - 30 zł, piloty uniwersalne i inne, 10-22 zł. Wrocław, tel. 
0503/31-49-50
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 MB, - 70 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-60-54
AKCELERATOR 3DFX VOODOO, • 50 zl. Nowa Ruda, tel. 
074/872-17-43, 0608/15-33-83
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 MB - 60 zl. Wrocław, tel. 
0606/69-47-28
AKCELERATOR 3DFX VOODOOII z dokumentacją, sterowni
kami, kablami, -150 zł. Zgorzelec, tel. 0503/80-12-69 
CD-ROM AOPEN x 52, -150 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79, 
0502/57-65-74
CD-ROM CTX 36x, uszkodzony, - 15 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-12-90
CD-ROM TOSHIBA x40 • 100 zł. karta graficzna AGP 8 MB - 70 
zł, akcelerator 3dfx VooDoo 4 MB PCI - 60 zl lub zamienię 
wszystko na dysk twardy 3-4 GB. Jelenia Góra, tel. 
075/764-73-35
DOMENA INTERNETOWA_.e-akwuzytor.com.pl*, • 1.000 zł. Ja
wor, tel. 0605/07-41-28
DRUKARKA 24-igłowa, do fakturowania, -150 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0503/33-57-52
DRUKARKA BROTHER HL-6, jna chodzie*, do napełnienia to
ner, • 60 zł. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
DRUKARKA BROTHER HL-1250 laserowa, 12 PPM, 1200 x 600 
dpi, 36 MB, USB, 12 str./min, sterowniki, kable, mało używana, 
• 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/362-82-41 
DRUKARKA CANON BJC 4200 czamy tusz, - 210 zl. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84
DRUKARKA CANON BJ 30 do notebooka + nowy tusz - 400 zl.
Wrodaw, tel. 322-20-18. 0503/67-75-02
DRUKARKA CANON BJC-4300 bez koszyczka z tuszami. - 50
zl. Wrocław, tel. 0503/33-04-89
DRUKARKA CANON BJ 10 mono, do notebooka - 320 zł oraz
Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, - 590 zł.
Wrocław, tel. 364-07-63 .
DRUKARKA CANON BJ 330 mono, format A2 - 720 zl; Canon
BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramenty, • 1.140
zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29
DRUKARKA CANON BJC 5500, • 1.450 zł. Wrocław, tel.
0609/49-48-37
DRUKARKA CANON BJC 4300 + pełne kartridże z tuszem, • 
210 zl. Wrodaw, tel. 0604/54-45-34 
DRUKARKA CANON BJC 4000 kolorowa, kompletna, nowe to
nery • 220 zl, drukarka Canon BJC 4400,2001 r., stan idealny - 
300 zl, śkaner Mustek 600 SEP - 150 zl. Wrocław, tel. 
0607/30-63-97 '
DRUKARKA CITIZEN PRINTł VA można drukować wizytówki, 
stan b. dobry, - 650 zł. Wrodaw, tel. 071/327-63-77 
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR II, - 200 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 2-głowicowa, stan ide
alny - 290 zł oraz Canon BJ 300, mono, format A3, - 340 zl. 
Wrocław, tel. 364-07-63
DRUKARKA EPSON STYLUS 580 kolorowa, nowa, mało uży
wana, na gwarancji, bardzo dobra jakość druku, instrukcja, pro
gramy, kabek, karton, rozdzielczość 1440 x 720, Port USB, • 
300 zł. Wrodaw, tel. 0603/95-05-09 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD PHOTOSM atramentowa, 
do zdjęć fotograficznych, można drukować pezpośrednio z apa
ratów cyfrowych, nowa, nie używana, gwarancja, - 1.000 zł. 
Głubczyce, tel. 0602/82-41-72
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 660 C. - 180 zl. Legnica, 
tel. 076/856-35-09. 0603/55-70-44 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARp 690 C kolorowa. - 220 zł. 
Legnica, tel. 076/856-35-09, 0603/55-70-44 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 690 C atramentowa, - 240 
zl. Wrodaw, tel. 071/328-99-61
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET Series II 4.5 MB 
pamięci wewnętrznej, oszczędna, - 380 zl. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD DESKJET 690 C atramen
towa • 240 zł, oraz drukarka HP LaserJet Series II, 4.5 MB pa
mięci wewnętrznej, oszczędna • 380 zl. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 870 CXi Professional Se
ries, dwa osobne duże pojemniki z atramentem (nowe), ekono
miczna ♦ przewody i sterowniki, stan b. dobry, • 340 zl możliwy 
dowóz i instalacja. Wrodaw, tel. 372-64-11 rano 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 695 C nowy model, sterow
niki, zasilacz, okablowanie, -*300 zl. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD T 65 wraz ze skanerem, 
faksem i kopiarką (jedna całość), kolorowa, atramentowa (600 
dpi), • 850 zł. Wrocław, tel. 328-24-51
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hyperband, menu na ekranie, czasowy wyłącznik, eurozlącze, • 
320 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-50, 071/341-51-50 
TELEWIZOR SIESTA 34', - 500 zł. Gajnik 19, gm. Międzylesie, 
tel. 074/813-69-43, 0601/91-16-77 
TELEWIZOR SKYTRONIC 21* nie używany, stereo, pilot, tele
gazeta, euro, • 350 zl. Wrodaw, tel. 0609/37-54-84 
TELEWIZOR SONY 32F075, • 6.800 zl. Wschowa, tel. 
065/540-11-93, 0603/87-46-40
TELEWIZOR SONY KV36FS70 nowy, w kartonie, • 10.500 zł. 
Wschowa, tei. 065/540-23-14, 0607/57-28-66 
O  TELEWIZOR SONY KV 32 FQ 75 - 6.200 zł, Sony 

KV 32 FX 65 - 5.000 zł, KV 29 FX 65 • 3.800 zł, KV 
29 FQ 75 - 4.900 zł, Panasonic TX 32 PK 20 - 4.900 
zł, „kino domowe" Pioneer, Panasonic, Sony, am- 
plitunery, głośniki, odtwarzacze DVD oraz inny 
sprzęt, nowy, na gwarancji, tanio I. Zielona Góra, 
tel. 0600/19-96-91 87025511

TELEWIZOR SONY KV16-WT1, telegazeta. panoramiczny 17*. 
oryginalny pilot, - 580 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-91, 
0604/29-27-67
TELEWIZOR SONY 34*. • 500 zł. Gajnik 19. gm. Międzylesie, 
tel. 074/813-69-43. 0601/91-16-77 
TELEWIZOR SONY KV-C21-71D płaski kineskop, stereo, txt, 
polskie menu, 2-stronny pilot, stan b. dobry, - 850 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/641 -73-62 po godz. 20,0603/12-38-15 
TELEWIZOR SONY 32FX65 - 5.200 zl.. 32FQ75 - 6.250 zł., 
nowe, na gwarancji oraz Yamaha RXV620 - 1.700 zł., Denon 
AVR1801 -1.650 zl., DVD 1.500 • 1.700 zł. i inne. Legnica, tel. 
0609/27-22-09
TELEWIZOR SONY 28” 100 Hz,'panoramiczny, stereo nicam, 
top TXT, polskie menu, multi PIP, zoom, stop klatka, Strobo, pła
ski kineskop, srebrna obudowa, 3xAV, czincze, pilot, z 200 r. 
multi system, hyperband, tuner TV kablowej, stan idealny, - 2.450 
zl. Legnica, tel. 076/852-34-43, 0503/33-83-95 
TELEWIZOR SONY 29* model 2000 r. kineskop Super Trini
tron, stereo, komputerowe polskie menu, 2xAV, SVHS, wyjście 
na wieżę, Mega TXT, hyperband, multisystem, format 16/9, sie
ep timer, stan b. dobry, • 2.080 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60, 
0606/21-05-91
TELEWIZOR SONY VEGA 32FQ75 format 16:9, model najwyż
szej klasy, nowy, • 6.200 zł. Lubin, tel. 076/846-14-77 do 
godz. 15, 076/846-39-25 po godz. 15

Wrocław, tel. 0609/23-80-66, 0601/72-72-30 
80011601

O  TELEWIZORY: Sony KV32FQ75, najwyższy mo
del, fabrycznie nowy, gwarancja - 6.150 zł, 
KV32FX65 - 4.990 zł, KV29FQ75 • 4.990 zł, 
KV36FS70 - 9.900 zł oraz gotowe zestawy „kina 
domowego” Sony, Panasonic, Pioneer oraz inne, 
tanio. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 84001331

TELEWIZORY Helios TC 500 WZT • 150 zł, Neptun 625. drew
niana obudowa - 40 zl, rosyjski, 61TV-31D, uszkodzony - 43 zl. 
Targoszyn, gm. Mściwojów, tel. 076/872-87-08 po 19 
TELEWIZORY od 14* do 29*. cena od 100 do 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-45-83. 0602/29-44-35 
TUNER PIONEER F-449, - 280 zł. Wrocław, tel. 0605/92-95-60 
TUNER SONY ST-S390 RDS. czamy. do dużefWieży. • 320 zl. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
TUNER TECHNICS ST-GT650 ClassAA, RDS, mało używany, 
stan b. dobry, - 500 zl. Wrodaw, tel. 0607/51-40-13 
TUNER SAT MANHATTAN nowy, 2 głowice, bez pilota, - 70 zl. 
Wrocław, tel. 0503/31-49-50
TUNER SAT TRIAX cyfrowy, z modułem Viacess, 2 kieszenie 
wolne, • 1.200 zł. Wrodaw, tel. 0608/33-89-68 
WALKMAN AIWA HS-PX 507 Dolby B, aluminiowa obudowa, 
ładowarka do baterii, fabrycznie nowy, - 250 zł. Długołęka, tel. 
071/315-20-91, 0604/29-27-67
WALKMAN PANASONIC RQ SX 41 dużo funkcji, osprzęt, gwa
rancja, • 250 zl. Wrocław, tel. 071/793-52-51 
WALKMAN SONY, - 80 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
WIEŻA wzmacniacz Pioneer, pilot tuner z rds i CD Sony, • 1.050 
zl. Opole, tel. 0502/52-05-48

• Naprawa radioodbiorników 
samochodowych

• Uruchamianie odbiorników
I kodowanych opô
I Wrocław, ul. Swobodna 41 p.6 
| tel. 780-59-14, 0-601 82 36 82

- 1.200 -TX-DS-595 - 1100 zł, kolumny Tannoy 
MX-1 • 550 zł, MX-2 - 850 zł, Ouadral • Elac • Dy- 
naudio - Mirage • Piega -. Infinity, Lubin, tel. 
076/842-24-06,0603/12-30-26 84017231

WZMACNIACZ + tuner PIONEER A-66X, - 450 zl. Wrocław, tel. 
071/321-93-46. 0603/51-08-73
WZMACNIACZ do dużej wieży Lenco, 2 x 60 W, z kolumnami 
lub bez, kolumny 2 x 100 W, wysokie -150 zł ♦ 100 zł. Ziębice, 
tei. 074/819-40-58
WZMACNIACZ BLAUPUNKT BQA-107 4 x 25 W, nowy, -160 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
WZMACNIACZ DENON PMA-500V wysokiej mocy 190W, • 550 
zł. Legnica, tel. 076/855-03-85, 0603/46-41-45 
WZMACNIACZ DENON PMA655 R, 2 x 85 W, pilot, nowy, za
pakowany, ną gwarancji, cena sklepowa 1.650 zł, • 690 zł. Wro
daw, tel. 071/372-54-21
WZMACNIACZ ELTRON estradowy, 100 W, 6 niezależnych od 
siebie wejść, posiada echo, sopran, bas - 400 zł lub zamienię 
na konsolę Sony Playstation. Ręków, gm. Sobótka, tel. 
0609/49-73-38
WZMACNIACZ KENWOOD KA-5090R, • 800 zl. Wrocław, tel. 
0605/92-95-60
WZMACNIACZ NAD 3400 pobór mocy 390 W, - 520 zł. Wro
daw, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
WZMACNIACZ PIONEER A-602, 2x130 W, loudnes, subsonic, 
brak dwóch plastikowych małych pokręteł • 440 zł łub zamienię 
na wzmacniacz Sony. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
WZMACNIACZ PIONEER a503r, czamy, stan b. dobry, 2x100 
W, do dużej wieży, - 450 zl. Wrocław, tel. 31.1-15-14 . 
WZMACNIACZ RTO MARK 2.5 300 W maks, 2 kanały, pełna 
regulacja basu, - 400 zl. Wałbrzych, tel. 0601/14-66-05 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 1000 W, nowy, z USA, gwa
rancja, możliwość wysyłki, • 950 zl. Zbąszyń, tel. 0609/28-37-78 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY BLAUPUNKT 4 x 40 W, płyn
na regulacja mocy, nowy model, • 200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-83-69, 0605/38-18-27
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT GLADIATOR 
CLASSIC 360W. 4x90 W, 2x180 W, mosfet, bass boost - 440 zl 
lub zamienię na telefon GSM. Gostyń, tel. 0605/14-14-00 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT 1000 CLASSIC 
pobur prądu 90A, 1 x 1.000W (670) lub 2 x 500W (336), filtr 
subwofera. dł. ok. 1 m, stan idealny, • 700 zł. Trzebnica, tel. 
0603/50-48-13 po godz. 20
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-1000,2 x 6ÓW,

ZMIENIACZ SONY CDX-70 na 10 płyt, zaczepy, kabel 5 m, • 
390 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
ZMIENIACZ SONY CDX 605, stan b. dobry, - 420 zl. Legnica, 
tel. 0605/04-25-05.
ZMIENIACZ SONY CDX 510 na 10 płyt, okablowanie i uchwyty, 
- 460 zl. Opole, tel. 0600/51-76-78 
ZMIENIACZ SONY CDX 51 na 10 płyt CD, - 350 zl. Wałbrzych, 
tel. 0501/10-96-22̂
ZMIENIACZ SONY CDX-A15 oryginalne uchwyty, na tO płyt, 
stan dobry, brak kabla, - 290 zi. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
Ó  ZMIENIACZE SAMOCHODOWE : Clarion CDC 

634, JV(TCH-X99, Kenwood KDC-C662, Panaso
nic ROP 9061, modele z*2000 r.t w cenie od 430 
do 480 zł/szt. Bo lesław iec, Żagań, tel. 
0502/50-40-75 84017061

ZWROTNICE, 2000 r. 2 szt, • 110 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73. 0603/23-45-49
ZWROTNICE MB OUARTZ do kolumn samochodowych, 2 szt, 
• 200 zł. Lwówek śląski, tel. 0603/74-73-17

KOMPUTERY
O  „A PO CO PRZEPŁACAĆ?!!” NAJTAŃSZE KOM

PUTERY, monitory, drukarki i podzespoły z im
portu. Np. komputer Pentium 133, z monitorem 
15" • 590 zł; monitor Siemens, 17" - 390 zł, Nec 
15" - 270 zł; drukarki HP Laser Jet: 6L - 590 zł, 4L 
- 460 zł, lllp • 290 zł. Gwarancja, faktury VAT. 
„PROGRES-KOMPUTERY”, Wrocław, ul. Tęczo
wa 7, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
01031621

O  „ABC DRUKAREK” • regeneracja kartridży do 
drukarek atramentowych i laserowych. Tusz czar
ny - 39 zł, kolorowy - 45 zł; toner HP 100,5 i 6 1 - 
128 zł. Sprzedaż i serwis drukarek i komputerów. 
Zapraszam y od poniedziałku do piątku, w 
godz. 9-17. „MAD COMPUTERS”, Wrocław, ul.

DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LaserJet 4. • 395 zl. Wro
daw, tel. 0609/49-48-37
DRUKARKA LĘXMARK Color Jetprinter 1020, dokumentacja i 
oprogramowanie, -150 zł. Zgorzelec, tel. 0503/80-12-69 
DRUKARKA NEC P7 format A4. traktor, 24-igłowa, - 160 zl. 
Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80
DRUKARKA NEC Silentwriter s62p, laserowa, postscript, stan 
idealny, - 400 zl; Legnica, tel. 076/851-29-85,
DRUKARKA NEC Silentwriter, laserowa, format A4 • 200 zl, 
Epson Stylus Color, atramentowa, format A4 : 100 zl, Epson 
Stylus, atramentowa, czarno-biała • 60. zł. Wałbrzych, tel. 
.0605/11-28-22
DRUKARKA NEC Pinwriter 7p, 9-iglowa, A3, do do papieru i 
faktur, sprawna • 90 zl, monitor Goldstar, kolor, vga, 640x480, - 
90 zł. Wałbrzych, teł. 0503/40-22-22 
DRUKARKA OKI 390 ML 24-iglowa. format A4. traktor, b. szyb
ka, stan b. dobry, - 290 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80 
DRUKARKA OKI OL-400, laserowa, stan idealny, • 350 zl. Le- 
gnica. tel. 076/851-29-85
DRUKARKA OKI model 390 - 320 zl, Oki 320 • 580 zl oraz Oki 
590 Elitę, - 580 zi. Wrodaw. tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA OKI 393 Heavy Duty. długi wałek - 790 zł; Oki 395 
ML, długi wałek • 1.380 zi oraz Oki 3410, długi wałek, -J.560 zł. 
Wrodaw, tel. 0604/88-52-29
DRUKARKA OKI 8W LITE laserowa, nowa, na gwarancji, • 990 
zl. Wrocław, tel. 071/368-78-14
DRUKARKA OKIPAGE OL 600 EX 6 stron/min, 600 DPI, 1 MB. 
45 skalowalnych czcionek, prawie nowy toner, • 200 zł. Wro
daw, tel. 071/784-34-89
DRUKARKA PANASONIC 15*, długi wałek do faktur, igłowa, 
stan dobry, -180 zł. Opole, tel. 0602/89-18-15 
DRUKARKA PANASONIC KX-P1081 mało używana, stan b. 
dobry. - 80 zł. Polkowice, tel, 076/749-27-94, 0609/27-45-46 
DRUKARKA PANASONIC KX-P1150 9-iglowa, nowa, na gwa
rancji, możliwa faktura VAT, • 5.200 zł. 55-015 Radwanice, ul. 
Wrodawska 5, tel. 0501/46-47-75 
DRUKARKA STAR LC 24-20 24-iglowa, elektroniczna, nadaje 
sę do faktur, -130 zl. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
DRUKARKA STAR LC stan b. dobry, nadaje się do fakturowa
nia, - 70 zł. Trzebnica, tel. 0606/45-31-95 
DRUKARKA STAR ZA-250EE format A5 do A3, taśmowa, mało 
eksploatowana, stan dobry, • 140 zl. Wrodaw, tel. 071/321-26-45 
po godz. 19, 0602/28-50-11
DRUKARKA XEROX C8 atramentowa, pudełko, instrukcja, oka
blowanie, zapas tuszu, • 160 zł. Brzeg, teł. 0501/72-35-77
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O  DRUKARKI igłowe, laserowe, atramentowe, skup,, 
sprzedaż, naprawy, konserwacje, faktury VAT. Wro
cław, ul. Trwała 1, w godz. 12-18, tel. 071/783-76-42, 
0601/70-54-03 81012821 

DRUKARKI EPSON igłowe, 2 szt:, fe-1050 i lx-300, stan b. dobry 
oraz drukarka laserowa OKI OL-400, stan dobry, • 300 zł. Wro
cław, tel. 0602/65-56-19
DVD-ROM SAMSUNG sdr430, - 200 zł. Wrocław, tel. 372-91-16 
DVD-ROM SAMSUNG 12x40x, nowy, gwarancja, oprogramowa
nie, instalacja, - 270 zł. Wtocław, tel. 325-84-78 
DYSK TWARDY 540 MB, • 50 zł. Legnica, tel. 076/721-74-69 
DYSK TWARDY 2.5*, 6 gb - 450 zł, 1.6 gb - 250 zł. Nysa, tel. 
0606/24-27-60
DYSK TWARDY - 20 zł, grafika 0,5 MB • 5 zł, siedowe - od 10 zł, 
kontrolery HDD i FDD - od 5 zł. Wrocław, tel. 0607/74-05-95 
DYSK TWARDY wbudowany w kartę PCMCIA, 260 MB, do note
booka. • 800 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DYSK TWARDY do notebooka, 6 GB - 690 zł oraz 820 MB, • 210 
zł. Wrociaw, tel. 364-07-63
DYSK TWARDY 1.1 GB, bez uszkodzeń, - 95 zł. Wrocław, tel. 
071/360-13-12
DYSK TWARDY : 540 MB - 85 zł, 850 MB -100 zł, kieszeń na 
dysk Compaq, z wentylatorem - 38 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17

S K U P ,  S P R Z E D A Z ,
z a m i a n a  i i i

- KOM PUTERY PC, NOTEBOOKI
-  MONITORY, DRUKARKI, AKCESORIA

(071)348 24 50,0606 226994
komputerczesci@poczta.onet.pl

w w w . j w . c o m . p l

Skupujemy NapBłniamy
zużyte,nieuszkodzone tusze, tonery
tu sze to n e r y  do drukarek
najwyższe ceny 

9 CANON, LEXMARK
HEWLETT-PACKARD, EPSON, XEROX

' Projektowanie stron WWW ! P ®?
t e l/ f a x  0 7 1 / 3 4 3 -2 1 -5 7  Srvhko i tanio i

0 6 0 7 / 4 6 4 -9 6 9  AZyOKO i tamo
-DYZMEN”. Wrocław^ ul. Krakowska 29d c-mail: igielda@igielda.com
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DYSK TWARDY CAVIAR WD 1.6 GB, 1 MB uszkodzonych sek
torów, - 55 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
DYSK TWARDY OUANTUM 2.5 GB - 170 zł. Wrocław, tel. 
071/784-48-74
DYSK TWARDY SAMSUNG 1.08 GB, bez uszkodzeń, • 130 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81
DYSK TWARDY SAMSUNG 240 MB, bez uszkodzeń, - 65 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81
DYSK TWARDY SAMSUNG 4.3 gb, stan idealny; - 300 zł. Lubin, 
tel. 749-59-55
DYSK TWARDY SEAGATE 124 MB, bez uszkodzeń, - 45 zl. Bo
lesławiec, tel. 0601/30-24-61- •
DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 GB, na gwarancji, - 270 zł. Wro
cław, tel. 0600/24-27-09. • i  '
DYSK TWARDY SEAGATE 17 GB, - 280 zł. Wrocław, tel. 
341-03-08 ' •,
DYSK TWARDY SEAGATE BARACCUDĄ III 20 GB, nowy, - 400 
zl. Wtoćław, tel. 787-49-50
DYSK TWARDY SEAGATE 4,3 GB, bez bad sektorów, roczny 
lub zamienię na większy 17 do 20 GB z dopłatą, • 280 zł. Wro- 
cław,ieł. 0502/17-77-30 ; ... ..
DYSK TWARDY SEAGATE U5 30 GB; nowy, na gwaranci, - 385 
zł. Wtocław, tej, 071/341-46-97 po godz. 12 - 
DYSK-TWARDY SEAGATE 1,2 GB, - 150 zł. Wroclaw.tel. 
071/788-42-23, 0503/75-27-96
DYSKIETKI DO KONSOL KT20, - 100 zł. Gorzanów, tel. 
074/812-11-80
DŻOJSTIK OUICK SHOT 2x fire, opcja autofire, do PC.: - 30 zł 
Wrocław, tel. 363-62-67
FAX-MODEM M1CROCOM 28.8, homologacja, - 45 zł. Wrocław, 
tel. 0501/84-05-33
FAX-MODEM PSION 56k Gold Card, pcmcia, - 240 zł. Wrocław, 
tel. 0604/86-85-21
O  FILMY NA PC duży wybór, o jakości DVD, firmowe 

nośniki, starsze I najnowsze filmy: Hanibal (Mil
czenie owiec 2), Próba sił, Pokemon, Granice wy
trzymałości, Droga broni, Prawo ojca, Powódź, 
Kruk 3, Godzilla 2001, Egzorcysta 2001, Podejrza
ny, Taxi 2,102 Dalmatyńczyki i inne oraz gry, pro
gramy, MP3, Uwaga! Przy 5 CD wysyłka, gratis! 
Spis, cena 12 zł/CD, Wrocław, tel. 0503/65-88-99 
02026751

GŁOŚNIKI PRIMAX Soundstorm, z zasilaczem, stan idealny, - 
50 zł. Wrocław, tel. 363-62-67
GŁOŚNIKI SYNTONY stan bardzo dobry, - 90 zł. Wtocław, tel. 
345-19-54, 0600/53-78-29
GRY I PROGRAMY NA AMIGĘ wersje demonstracyjne, moduły I 
inne - 2 zł/dyskietka. Wrocław, tel. 0600/81-69-61 
O  GRY I PROGRAMY NA P C : Fallout Tactics PL, Sud- 

den Strike PL, Evil Island, Catan, Desperados, Tro- 
pico, Na Kłopoty Pantera, Settlers 4, Black and 
White PL, Sims Balanga, Mapa Polski, Mapa Eu
ropy, Windows ME, Windows 2000, MS Office 2000, 
Photoshop 6.0, Corel 9, encyklopedie Realizacja 
tego samego dnia, możTiwy dowóz i wysyłka. Cena 
10 zł/CD, przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis. Wro
cław, tel. 0607/74-16-89 02025151 

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Black and White PL, 
Desperados, Ęvil Island PL, Tropico, Na Kłopoty 
Pantera, Fallout Tactics PL, Undying, Sims Balan
ga, Worms Party PL, Sudden Stricke PL, Settlers 
4, Windows ME, Office 2000, encyklopedie multi
medialne: Omnia, Fogra, Mapa Polski Realizacja 
w dniu zamówienia, możliwy dowóz i wysyłka. 
Cena 10 zł/CD, przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis. 
Wrocław, tel. 0501/05-17-65 02026141 

O  GRY I PROGRAMY NA PC : encyklopedie, filmy, 
muzyka, audio, MP3, największy wybór (ponad

ZESTAWY KOMPUTEROWE
Intel Pentium III 866 MHz 
128 MB 1 30 GB (7200 obr.) / Riva 
ł ? M B  - 2.399,•
H t i K I I H i t W  now e : 
S a m s u n g  \ t  753DF- 1 .099,
PAEWOO 15” 53 IB - 550,-

(<ay z Won), Wrocław 071/368-71-06 
I3P012442 071/368-78-14

2000 tytułów), wszystkie nowości, katalog gratis. 
Ekspresowa wysyłka. Cena od 8-10 zł/CD, przy 
zakupie 5 CD szósta płyta gratis. E-mail: go- 
card@interia.pl oraz, tel. 0603/47-24-36 02024391 

O  GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości oraz 
Cossacks, Summoner, Evil Island PL, Black & 
White PL, Fly 2, Tropico PL, Desperados, Necro- 
nomicon, Undying oraz duży wybór filmów, pro
gramów, MP3, sprawdzone nośniki, możliwy do
wóz -10 zł. Wrocław, tel. 0607/05-71-06 02026501 

O  GRY I PROGRAMY NA PC ponad 1500 pozycji, w 
tym, wszystkie nowości, Machiavelli Prince 2, Ne- 
cronomicon, Prince Of Persia 3D, a także wiele gier 
i filmów dla dzieci • Kubuś Puchatek, Tygrys i przy
jaciele i inne, możliwy dowóz -10 zł. Wrocław, tel. 
0603/45-15-43 02026481

O  GRY I PROGRAMY NA P C : Pokemon Project Stu
dio, Pokemon, Ice Wind - Serce Zimy, Rolland Ga- 
ross 2001, Europa Uniwersalis, Tropico PL * Bo
nus CD PL, Gangsters 2, Grouch PL, Asterix Mega 
Madness, dużo nowości, również filmy. Szybka re
alizacja - dowóz, wysyłka. Cena 10 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0603/05-78-74 02025911

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Pokemon, Pokemon 
Projekt Studio, Tropico P L +Bonus PL, Gangsters 
2, Asterix Mega Madness, Roland Gaross 2001, 
Europa Uniwersalis, Na Kłopoty Różowa Pantera 
PL. Dużo nowości, szybka realizacja. Cena 10 
zł/szt, przy zakupie 3 CD - i  CD gratis Wysyłka i 
dowóz gratis. Wrocław, tel. 0609/39-77-06 
02025921

O  GRY I PROGRAMY ŃA PC duży wybór nowości: 
Sudden Strike PL, Fallout Tactics PL, Na Kłopoty 
Pantera, Adaś i Pirat Barnaba, Evil Islands PL, Tro
pico PL, Ice Wind - Serce Zimy, Serious Sam, Mi
lenium, Racer PL, encyklopedie, programy do na
uki języków. Cena 10 zł, przy zakupie 5 • 2 CD gra
tis, wysyłka. Wrocław (e-mail: grynapc@yvp.pl), tel, 
0501/22-15-71 02025931

O  GRY I PROGRAMY NA PC dużo nowości, spraw
dzone nośniki, możliwość zamówienia specjali
stycznego oprogramowania. Szybka realizacja za
mówień, katalog gratis. Cena 12 zł/ĆD, przy zaku
pie 6CD  - 2 CD gratis. Wrocław, e-mail: zamówię- 
riieplyty@wp.pl^ tel. 0502/89-69-99 02026001 

GRY I PROGRAMY NA PC oraz muzyka audio: Black and White 
PI, Kurka Wodna PI; Off Road, Desperados, Kohan, Fallout Tac-'

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

CAŁODOBOWO  
t e l .  3 6 8 -1 1 -1 1  , 0-604 562 170

tics PI, X-Com Enforces, Oil Tycon, Oni, -12 zl /szt. Bolesławiec,- 
tel. 0503/52-85-90
GRY I PROGRAMY NA PC oraz hiuzyka audio, duży wybór: Piz
za 2 Pt, Sims Balanga PI, Tropico, Settlers IV PI, Black and White 
Pt, Desperados, Hugo PI, Oil Tycon, Kohan, Off Road, -10 zl /szt 
Bolesławiec, tel. 0504/89-46-98
GRY I PROGRAMY NA PC filmy: B&W PL, Klngdom under Fire, 
Setlers IV, SIMS Balanga, Worms Papty, Win Me, Mapa Polski 
2001 i inne -10 zł/szt. Legnica, tel. 0603/03-38-14 
GRY I PROGRAMY NA PC Settier 4 PL, Encyklopedia PWN 2000, 
NBA 2001 PL. NHL 2001, Baldurs Gate 2 PL, Colin 2 PL, Corel 9 
PL, Corel 1P, NFS 5, Heroes 3 + dodatki, Age of Empires II, Sho- 
gun FL, Zeus PL, Office 2000 PL, Windows 98/ME/2000 PL, filmy 
na PC i Inne, od 10-12 zł/szt Wrocław, tel. 0604/14-22-19 
GRY I PROGRAMY NA PC Akimbo Kung Fu Heero, Erotica Is- 
land, Desperados, FaKocii, Tactics pi, Black and White pl, Sims- 
balanga pl, Wormsy Party pl, Td 6 pl, przy 4 CD 1 gratis, dowóz 
lub wysyłka • 10 zł. Wrociaw, tel. 0607/15-26-68 
GRY I PROGRAMY NA PC .The Sims • Balanga*, .Desperados’ , 
.Resurection*. .Fallout Tactics PL’ , .Wmdows ME’, .Office 2000’, 
.Corel 9.0 PL’, .Mapa Polski’ , .Mapa Europy", realizacja w dniu 
zamówienie -10 zł/CD. Wtocław, tel. 0607/82-62-86 
GRY I PROGRAMY NA PC Serious Sam, Grouch, Na kłopoty 
pantera Pl, Tropico, Desperados, Aswingdale Pl, Worms-World 
Party, Black and White, Kurka wodna PI, Pokemon, za 3 CD - 
1CD gratis, za 5 szt. • 2CD gratis, firmowe nośniki, pudełka, • 10 
zł /CD. Wrocław, tel. 0602/85-77-27 
GRY I PROGRAMY NA PC nowości i starsze programy • 8-10 zl, 
także możliwość ustawienia i zmiany konfiguracji, zadzwoń, po
mogę Ci w ustawieniu i sprawdzeniu twojego PC, BlOS-y, spraw
dzanie IDE (ATA 33,100). Wrocław, tel. 0504/99-50-75 
GRY I PROGRAMY NA PC Fallout Taołics PL, Kewind Dale PL,

informatycy: express
PO G O TO W IE 0P010678 

KOM PUTEROW E  
tel. 788-28-36 ,0602-80-37-53

JHP
NAPRAWY I KONSERWACJE
| DRUKAREK, MONITOROWA 

KOMPUTERÓW opo11 J
SZUKASZ 

drukarki lub monitora DZWOŃ

Serce Zimy, Red Alert, Echelon, Sega GT, Tropico, Arcon 4.0 PL, 
Corel 10, (.6x5/2001, Kuchnia Polska, Fine Read 5.0 PL, PWN 
2001, Polonus, (Hmy, dyskografie, również wysyłka -10-12 zł/CD. 
Wrociaw, tel. 0606/36-18-40
GRY NA GAME BOY kolorowe • 40, 80 zł, czarno-białe - 45 zl. 
Wrocław, tel. 0502/40-10-47
GRY NA PC oryginalne, .Wrota Baldura’ - 50 zł,. Might and Ma
gie 6* • 40 zł, .Might and Magie 7PL’ • 50 zł, wszystkie z instruk
cjami w jęz. polskim. Wrocław, tel. 071/322-38-52 w godz. 8-10 
GRY NA PC : Duna, Diablo, Insane, WLS '98, Grand Touring, 
Colin McRea, Clash, GTA, Ace Ventura, Turok, Mortal Kombat 2, 
Trilogy • 50 zł. Wrocław, tel. 0606/69-47-28 
O  GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, no

wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka reali
zacja (dowóz - 24 h, wysyłka • 48 h), spis gratis, 
dowóz gratis - 15 zł/szt. Je len ia  Góra, tel. 
0603/54-45-76 01031501

GRY NA SEGA DREAMCAST Crazy Taxi • 45 zł, Soul Calibur • 
35 zł, Sonic - 25 zł, Rayman 2 - 25 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-92-85
GRY NA SEGA DREAMCAST lllbleed. Kiss Psycho Circus, Last 
Blade 2, Splderman, Worms, World Party, Soul Fighter, Samba 
de Amigo, Evil Death, Plasma Sword i Inne, również wysyłka • 
15-20 zł/CD. Wrocław, tel. 0606/36-18-40 
O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1 i 2 (1000 pozycji 

na PS1 i 130 na.PS2). Markowe nośniki, każdy CD 
sprawdzony, 100% gwarancji! Kolorowe okładki, 
opisy, pudełka! Ekspresowa realizacja, maks. 24 
godziny, wysyłka do 48 godz! Dowóz gier do klien
ta! Cena 15 zł/szt Przy zakupie 5 CD •2 CD gratis! 
Katalog gratis!. Wrocław, tel. 0503/98-67-98 
80011411

O  GRY NA SONY PLAYSTATION t  i 2, ponad 1200 
pozycji, najwięcej nowości. Firmowe nośniki! Na 
życzenie opisy, okładki, pudełka! Najszybsza re
alizacja, maks. do 12 godzin, możliwość wysyłki 
w 24 godz! Na terenie miasta dowóz gier do klien
ta! Cena 15 zł/szt Przy zakupie 5 CD • 2 CD gratis! 
Katalog gratis!. Wrocław, tel. 0605/10-31-79 
80011401

O  GRY NA SONY PLAYSTATION największy wybór, 
wszystkie nowości, dobre nośniki, dowóz do klien- 

't ta gratis!II Katalog gratis!!! Co 5 CD * 2 CD gratis, 
ekspresówa realizacja, wysyłki ekspresowe na so- 
perwarunkach, 100% .gwarancji -14 zł. Wrocław, 
tel. 0603/Ś1-66-95 02026641 

6  GRY NA SONY PLAYSTATION ponad 11ÓÓ tytułów, 
wszystkie nowości, dowóz do klienta gratis!!! Ka
talog gratis! !J 100% gwarancji, ekspresów* reali
zacja, markowe nośniki, co 5 Cd,* 2 CD gratis, 
możliwa wysyłka promocyjna • 14 zł. Wrocław, tel. 
0502/82-41-99 02026631

0  . GRY NA SONY PLAYSTATION ponad 1000 tytułów,
markowe nośniki, 100% gwarancji, ekspresowa re
alizacja, katalog gratislll Dowóz do domu gratis!!!

■ Co 5 CD * 2 CD gratis!!! Wysyłka w ciągu 48 go
dzin na superwarunkach -1 4  zł. Wrocław, tel; 
0609/39-57-37 02026621

GRY NA SONY PLAYSTATION DREAMCAST nowości, również 
wysyłkowo, PS i DC - 20 zł/szt, PS2 • 30 zł/szt. Bielawa, teł. 
0501/95-31-21 po godz. 14
GRY NA SONY PLAYSTATION oraz gry i programy na PC, nowo
ści i starsze, 8 zl/szt. Kłodzko, tel. 0600/53-28-52 
GRY NA SONY PLAYSTATION - 15 zł/śzt. Legnica, tel. 
0600/17-35-92
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, 4 gry ♦ 1 
gratis, cena 13 zł/CD. przerabianie konsol • 1 CD gratis, gwaran- 

■ cja. Legnica, tel. 0607/11-22-81 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości • cena 15 zł/szt., przy 
zakupie 4 gier - 5 gratis; nośniki Verbafim, kable RGB, przerabia
nie konsol + 1 gratis, dowóz gratis. Legnica, tel. 076/856-04-68 
GRY NA SONY PLAYSTATION -,13 zł/szt. Legnica, tel. 
0607/11-22-81
GRY NA SONY PLAYSTATION PS II, DREAMCAST nowości ♦ 
katalog • 15 zł/szt. Legnica, tel. 076/854-15-57,0602/81-53-86 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, na bieżąco, firmowe 
nośniki. , wszystkie płyty w pudełkach, ekspresowa, realizacja, 
tylko wysyłkowo -10 zł/szt. Oleśnica, tel. 0605/10-18-79 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, Alone in the Dark 4, Mat 
Hoffman Pro BMX, Digimon 2, C-12, Fear Effect II, Rainbow Six II
1 wiele innych, 5 szt. 2 gratis, 10 szt 5 gratis -10 zł, 100% pew
ności, najlepsze nośniki, 24 godz. realizacja. Piechowice, tel. 
0607/22-71-03
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości i nie łyłko, pełne i spraw
dzone wersje, firmowy nośnik, każda gra w plastikowym pudełku, 
przy zakupie 5 CD -1 gratis, na życzenie kolorowa okładka, wy
syłka lub dowóz, szybka realizacja - 10 zl/szt. Trzebnica, tel. 
0608/26-48-87

T.REX
I komputery, akcesoria 
I skup-sprzedaż-komis 
i  IBM - tanie zestawy, 
zamiana konfiguracji

Wrocław, ul. Trwała 1, tel.071/783-76-<2l 
0-601 70 54 03 od 9.oo do 18.00 J

tel. 343-00-83 
316-56-64, wieczorem

Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 
(od 1200 do 17oe)

• www.trex.com.pl, trex@online.pl v

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: ELZAB. P0SMET

K A S Y  M B K J H I J 1 E
od 799 zł netto
OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

DOWÓZ I INSTALACJA U KLIENTA- GRATISlIIJ 
I f l l l l t U A t  TANIE, UŻYWANE fCASY Z  GWARANCJĄI*’  *

n | H K .N  % W s z y s tk ie  u s łu g i,  f i s k a u z a c j a  - g ra tis : /%
WYPOSAŻENIE SKLEPÓW, OPROGI^MOWANIE£iNS îpCl  ̂T  

■RWIS, OBSŁUGUJEMY CAŁE WOJEWÓDZTWO DOLNÓSIjtóKIjg "
SPRZĘT BIUROW YTEUFAX i Y

P Wrocław, ul. Legnicka 32, tel./faz 355-16-53,359-00-10, 0-501-498-199 
Kompleks handlowy obok restauracji “HA-NOI" - (DajmyjkjBp^UTORADIO)^

GRY NA SONY PLAYSTATION II oraz Dreamcast - 10 zl/sirt 
Wałbrzych, tel. 0603/53-48-29
GRY NA SONY PLAYSTATION cena 15 zl/szt. Wałbrzych, tel. 
0603/31-25-94
GRY NA SONY PLAYSTATION oryginatre,10 szt - 500 zl. Wro
cław, tel. 071/787̂ 7-49
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, możliwa 
wysyłka, katalog gratis -11 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/12-53-42 - 
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie nowości, firmowe no
śniki, sprawdzone, szybka realizacja, możliwość wysyłki lub do
wozu -11 zł/szt. Wrociaw, tel. 0601/06-11-14 
GRY NA SONY PLAYSTATION li, - 25 zł, Wrocław, tel. 
0603/28-88-39
O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PS21 DREAMCAST 

pełne i sprawdzone wersje na dobrym nośniku 
(Verbatim), kolorowa okładka i katalog gratis. PSX 
• 15 zł, PS2 -1 5  zł, DC -1 5  zł. Wrocław, tel. 
0503/67-08-19 02025521

O  GRY, PROGRAMY I FILMY NA PC, wszystkie no
wości, płyty z kolorowym nadrukiem, wszystkie 
płyty sprawdzone i w pudełkach. Tylko firmowe 
nośniki, możliwość wysyłki, katalog gratis. Cena 
-13 zł/szt, tel. 0501/93-87-61 02026081

KAMERA DO PC MICROTEK Eyestar2, rozdzielczość 6405(480,
• 100 zł. Jawor, teł. 076/870-69-26 
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 2000 agp, 16 mb ram, • 180 
zl. Świebodzice, tel. 074/854-68̂ 46 
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 3000 tv out, 12 mies. gwaran
cji, stań idealny, - 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-45 
KARTA GRAFIKI ATI pod pci, - 50 zl. Zgorzelec, tel. 
0503/80-12-69
KARTA GRAFIKI ATI RAGE PRO 8 mb, 3d, -100 zl. Legnica, tel. 

f 076/854-52-52 
KARTA GRAFIKI DIAMOND SIS 6326 4 MB AGP, wsparcie sprzę
towe dla DVD t  sterownik - 40 zl oraz karta muzyczna Genius 
Sound Blaster 16 ISA * sterownik na płycie CD • 30 zl. Wrocław, 
tel. 071/351-77-05 po godż. 18
KARTA GRAFIKI RIVA128 + sterownik, - 50 zł. Nowa Ruda. tel. 
074/872*17-43, 0608/15-33-83
KARTA GRAFIKI RIVA TNT Ił M-64 ńa gwarancji, sterowniki, cena 
170 zł. Bolesławiec, tel. 050.2/36-21 

' KARTA GRAFIKI RIYATNTIIWINFAST32 mb sgram, agp 4x/2x, 
wentylator procesora, wydajność: 250 m pixełs/s, 5 m triangles/s,
- 200 zł. Głogów, tei. 076/834-37-84
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D, - 50 zł. Wałbrzych, tel.
074/841-12-90
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D 4 MB AGP, - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/784-48-74
KARTA GRAFIKI S4 SAVAGE 32 MB, na gwarancji. - 200 zł.

; Wrocław, tel. 071/788-86-82
v  KARTA GRAFIKI WINFAST 3D S 320 II (BÓX) nVidia Riva TNT 
2.32 MB SGRAM, AGP 4x/2x, wydajność 250 M pixels/sec i 5 M 
triangles/sec, - 200 zł. Głogów, tel. 076/834-37-84 
KARTA MUZYCZNA CREATWE SOUND BLASER LIVE 1024, ♦

- 4 głośniki Creative FPS 1000, subwoofer. - 390 zi. Lubin, tel.
* 0609/46-58-95
- KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER AWE 64 oryginalny Cre- 
ative, ISA, sprzętowa regulacja BASS..TREBLE oraz efektu 3D,

y  mało używana, stan idealny, możliwość sprawdzenia i montażu, 
gwarancja • 98 zł. Wrocław, tel..0503/73-18-47.

* KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER LIVE! 1024 sterowniki, , 
i  160 zł. Wrocław, tel. 349-17-32, 0501/06-62-99

KARTA MUZYCZNA SOUND BUSTER Pro, pnp, - 70 zł. Zgo- 
w rzelec, tel. 0503/80-12-69. .

KARTA SIECIOWA Xircom Realport Ethernet 10/100. pcmcia, z 
. modemem 56k, - 410 zł. Wrocław, tel. 0607/82-01-12 ...

KARTA TV z tunerem telewizyjnym, radiowym, telegazetą, naj
bardziej rozbudowana wersja, -.230 zł. Wrocław, tel. 

$ 0608/76-28-06 
KARTA TV FLY VIEW sterowniki, oprogramowanie, dekoduje 
wszystkie kanały, - 250 z l Wrocław, tel. 0502/33-75-31 
KARTA TV ZOLTRlX Tv Max bt848, pudełko, sterowniki, opro
gramowanie, - 300 zl. Wrodaw, teł. 0601/15-84-13 - 
KARTY CHIPOWE do wielu atrakcyjnych programów (X-Zone, 
XXL, Private Gold i inne), cena od 70 zł. Legnica, tel.- 
0604/39-72r95
KIEROWNICA DO PC DEXXA nowa, zapakowana, 2-biegówa, 

X. hamulec, gaz, -130 zl. Dzierżoniów, tel. 0605/93-31*90
KIEROWNICA DO PC DEXXA Steering Wheel; skrzynia biegów i 

' 2 przyciski na kierownicy, gaz i hamulec, bardzo mało używana, 
stan b. dobry. -120 zl. Wrociaw, tel. 788-84-25,0501/43-57-84 
KIEROWNICA DO PC TWIN POWER mało używana, stan ideal
ny, - 200 zł. Twardogóra, woj. wrodawskie, tel. 0502/45-15-83 
KIEROWNICA DO PC TWIN TURBO DELUX pedały, skrzynia, 
hamulec ręczny, trzęsawka, 2 CD CoOn 2, Nascar, podstawka 
pod gry Sony, mało używana, na gwarancji 6 mies., stan idealny, 
• 250 zł. Namysłów, tel. 0609/27-20-99 
KIEROWNICA DO PC TWIN TURBO DELUXE do PSX/PC/N64, 
mocne wibracje, dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego, 
stan idealny, na gwarancji, - 225 zł. Dziadowa Kłoda, tel. 
062/785-91-96

602 85 86 87
KLAWIATURA ♦ mysz, dżojstick Ouick Shot, głośniki - 50 zl. 
Wrodaw, tel. 0606/69-47-28
KLAWIATURA SIEMENS bezprzewodowa, sterowana falami ra
diowymi, nowa, na gwarancji, -140 zl. Wrodaw, tel. 071/342-80-63 
KOMPUTER 586/150 AMD CD-ROM, 8 MB RAM, 400 MB HDD, 
komplet • 480 zł. Wrodaw, tel. 322-20-18.0503/67-75-02 
KOMPUTER AMSTRAD CPC 464 monitor kolorowy, klawiatura, ‘ 
dżojstik, - 250 zl. Wrodaw, tel. 071/322-54-68 
KOMPUTER COMMODORE 64 turbo, magnetofon, klawiatura, 
dżojstik, okablowanie, kasety z grami, - 40 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-12-90
KOMPUTER AMIGA 1200 80 MB HD, 2 MB RAM, akcesoria. 
Jawor, tel. 076/870-53-82
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB RAM, kick star 3.1. HDD 450 
MB, 2.zasilacze, 2 myszki + podkładka, 2 dżojstiki, pokrywa na 
klawiaturę, 140 dyskietek * pudełko, video system, okablowanie, 
literatura, stan b. dobry, + drogi komputer Amiga 1200, uszko
dzony, gratis, - 400 zl. Radków, woj. wałbrzyskie, tel. 
0607/54-66-51
KOMPUTER AMIGA 4000 Big Tower, 2 MB RAM ♦ 24 MB Fast, 
FDH 1,74 MB, 3 x FDD, 880 KB, CD-ROM x5Ó, HDD 120 MB. 
karta Turbo Cyber Storn MK II, 40/50 Mhz, karta video Retina 4 
MB, karta V-Lab, karta muzyczna Toccata, sampler, klawiatura, 
mysz, dżojstik, kable, dyskietki, płyty, - 2-200 zl. Wrodaw, tel. 
329-28-69
KOMPUTER AMIGA 500 rozszerzona pamięć RAM, mysz, dżojstik, 
kolorowy monitor Commodore 1084, dyskietki z programami, boga
ta literatura, - 300 2i. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-30-05 w. 358 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, klawtaturarłnysz, dżojstik,

|  • 0G990461

Skup* Sprzedaż* Serwis 
K O M P U T E R Y

I PO D Z E SPO Ł Y ]
W-W, ul. Daszyńskiego 28 

TeL 33-00-682 lub 322-86-44
. 30 gier, encyklopedia, monitor 14-caiowy Philips, stan dobry. 

Karczowiska, tel. 076/844-82-52
KOMPUTER AMIGA 500 monitor Philips, dżojstiki, mysz t  około 
300 dyskietek, - 210 zi. Legnica, tel. 0603/52-46-04 •,
KOMPUTER AMIGA 500 EURO, 40 dyskietek z grami i progra
mami, literatura, mało używany, stan b. dobry, -160 zł lub zamie; 
nię na telewizor 21* z pilotem,'w tej samej cenie. Sobótka, tel. 
071/316-34-02. 0604/96-02-73
KOMPUTER AMIGA 600 HD 50 MB RAM, mysz, dżojstik, dys
kietki, - 200 zl możiiwość dokupienia monitora. Wałbrzych, tel. 
074/842-69-24.0603/28-82-59 ,
KOMPUTER AMIGA 600 kolorowy monitor, HDD, okablowaniê , 
mysz, dżojstik, dużo gier, - 300 zl. Żywodce, teł. 077/466-49-25. 
KOMPUTER PC 286 monitor 14’, kolorowy, analogowy, stacja 
dysków 3.5', dysk 40 mb, 2 mb rami karta graf. Hercules, - 60 zł. 
Cieszków, tel. 071/384-81-48
KOMPUTER PC 486 - od 160 zl .Wrodaw. tel. 0607/74-05-95., 
KOMPUTER PC 486/100 16 mb ram, cd-rom, hdd. fdd, k. mu
zyczna, k. grafiki VGA, drukarka, monitor kolorowy, • 590 zl. Mi
licz, tel. 0503/82-25-41
KOMPUTER PC 486/66 16 mb ram, cd-rom x8, karta graficzna 
Cinus Logic, karta muzyczna Yamaha, monitor kdorowy, drukar
ka atramentowa, - 550 zl. Wschowa, tel. 065/540-11-46 
KOMPUTER PC 486DX FDD 1.44 MB, HDD, monitor kolorowy,; 
klawiatura, okablówanie.-.sprawny, • 280. Zl.. Dzierżoniów,-tel.

• 074/832-17-44, .0603/44-53-60'
KOMPUTER!^ 486DX HDD, CD-ROM x48, stan b: dobry, - 240 
zl. Lubin, tei. 076/846-71*05, 0605/15-12-53

(071) 336 01 10

K O D
KRESKOWY
ET Y K IET Y

•  Stickery na komputery • plomby gwarancyjne
•  Wklejki pryzmowe-full kolor-w okienko w  wieży
•  Drukarki, aplikatory, kodu i etykiet

E T I  M A R K E T  OP012052| 
50 - 514 Wrodaw, ul. Międzyłeska 2/6 lok.309 i 310 

tei7Tax 071/ 336 01 10. (̂ 601 86 29 69
Nasza strona: www.etimarket.com.pl 
e-mail:etimarket@elimarkmL com.pl
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I m p o r te r  p o d z e s p o łó w  k o m p u te r o w y c h
PROJEKTORY MULT MEDIALNE r a nX yu'

SPECJALNA OFERTA K a f e l k i  i n t e r n e t o w e .
> D L A  S Z K Ó Ł ! ! )  

Kom putery bez podatku VAT!I 
i Oprogramowanie z rabatem do 70%)

komoleksowa obsluaa inwestycji:
buissnes Dian. aranżacia. instalacja.
P r o m o c y j n e  c e n y .

I Zapraszamy wszystkich potencjalnych partnerów handlowych 
Iz  terenu Dolnego S lą ska jio  negocjacji wstępnych w celu tworzenia | 
1 detalicznej dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego.
I d o  k a ż d e g o  Z a k u p u  o d  d z i s i a j  d o d a j e m y
I  N A J N O W S Z Y  D W U S Y S T E M O W Y  T E L E F O N ;K O M Ó R K O W Y  
I w R A Z  Z  A K T Y p A C J i ^  w  S I E E p l  G R A T I S ! ] I

| P E N T I U M ® I 6 0 0 | | ^ 1 ,2 1 H Z ;  f i  w ^ l o l o c j i |  
A M D  A th lgh , - W  i  (& T E :jB O O }k L  IB M

I 32-128 D  i M M . k ie s z e i\ _ n a 4 H D D  1 0-64.GB, 2  AKTYW NĄ MATRYCĄ I 
I k. grafiki, T o -M M B  z  aKceieracją.3D, j u ż  OD  950 zł111 r 
I C D  rom x52, k. muzyki, głośniki,
I mikrofon, monitor, 15” coior, o par. 17”, |
| 3 lata gwarancji, eona 1590 z ł 

N O T E B O O K
I IB M  600 64ram ATI RageTurbo 8MB "I’" <0 1=
I HDD 10, DVD, k. Muz.JBL SUBWOOFER, r  «  «
1 ekran M,1“TFT, podczerwień, modem 56,6 S  O
1 oprogirnowanie iuż za 6900 zl '  j ł

DZIS W OFERCIE 71 MODELI HOTEBOOlCOW
TOSHIBA P m  600,64 SDRAMJHDD l # / ^ 3 ”/DVD/Fai-modem 56kbpsV.90 Subw. ,

I Sound oprogramowanie Win Millennium, Microsoft Works2000, i inne już za 5290 zl
IM O Ź L IW  OŚĆ B EZ bez pierwszej wpłaty^
I N E G O C JA C JA  GEN!!! g  a t r a k c y j n y  s l e a s i n g !
|W  prom pcji doaaj em y  ̂ a t i  s S  
I pakiet internetow y i  
1 * kartę Fax-m odem  56,6 V.90
I * oprogram ow anie j  r  .
I * dostęp do  Internetu w raz z  kontem  E -m ail W S f  O I I  O  © i  (

.  -  . Oprogramowanie dra firm
Zakupy przez telefon, Internet

• 1.

Wrocław. Odrzańska 24-29.Apt.39,Tel./fax 071342 28 59,346 06 39,0603 539 357
J W  P rzedsięb iorstw o  Handlow e  

ul. M az o w ieck a  1 7  p . 3 0 3 , W ro c ła w
0 P010233 T©l. 78 09 396 ______
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POLSKIE KASY FISKALNE
WAGI, ITKOWNICE, SKANERY M Ó W  KRESKOWYCH, ROLKI TERMOCZUŁEIOFFSETO

ROSĘ1ET B ingo
•małe gabaryty,
-atrakcyjny wygląd,
-klawiatura CHERY,
•cicha i szybka 
drukarka term iczna,
•wbudowany akum ulator,

999p ln
(+ VAT 22%)

M  INSTALACJA - GRATIS!
■ J  FISKALIZACJA - GRATIS!
I l i  PROGRAMOWANIE - GRATISl 

DOJAZD-WROCŁAW - GRATIS!

tel./fax 071/342-55-50 
tel. 071/342-57-40* 

ZGŁASZANIE ^ ^ 9 V C t 2x@ oDMn_eJCAŁODOBOWE

AWARII KAS III

ELZAB Alfa
- spraw dzona I niezaw odna, 

w budow any akumulator, 
- pro sta  w obsłudze, 

- szybka drukarka,

1 9 9 0 p l n
(+VAT 22%)

aysK tw aray z u g b  uitra a t a -io o  
CD-ROM  SAMSUNG 48x 
k .a ra fik i R iva TNT2 M64 32MB 

k.muzyk i AC97 on board
CENA Z VAT1 6 9 9 /

z u u e  u it r a  a t a -i o o  
SAMSUNG48x 
Riva TNT2 M64 32MB 
ForteMedla PCI 
CENA Z VAT1 7 4 9 ,"

4 U U D  U lt ra  A IA -1 U U
DVD Samsung 12x 
GeForce2 MX 32MB 
AC97 on board 
CENA Z.VAT 1 9 0 9 ,

<oosti*niś: klawiatura PS/2, mysz PS/2 + podkładka, obudowa ATX, flop1.44MB, głośniki 120W.

- ra ty  bez p ie rw sze j wpłaty,
- bezpłatny dow óz sprzętu,

■ dow olne zm iany kon figuracji,

MONITO RY
.15" LG SW560N % SSO,-.
,15” SAMTRON 56E 540,-

1̂7” ilYAMA Ś700JT1 r 799,- ? 
,17" LG 775N ' 840,-
17” SAMTRON 76E 799,- ’

~19” IIYAMA S900MT 1465,-

P Ł . A S K I E  
17" SAMTRON 76DF 1015,-
17" IIYAMA A705MT 1325,-
17”’ LG FLATRON 775 1055,-
17” NEC FO700+ 1160,-
17” PHILIPS 107T21 1065,-
19" IIYAMA A902MT 2370,-

D R U K A R K I
^ CANON BJC2100

HP DJ 640C 
tfP  DJ 8400 
EPSON SC 4Ś0I C 
EPSON SC 580 
LEXMARKZ32

3 3 0 *
405 ;? '.

m m

KOMPUTER PC 486DX/50 HDD 77 MB, 5 MB RAM, monitor 
kolorowy, klawiatura, mysz, WIN 95, * 320 zl. Lubin, tel. 
0605/35-94-28
KOMPUTER PC 4860X2/100, - 400 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-75-84
KOMPUTER PC 4860X2/66 grafika na płycie, 4 MB RAM, HDD 
425 MB, CD-ROM x8, FDD 1.44 MB, klawiatura, obudowa słim-li- 
ne, monitor mono 14”, • 310 zł. Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81 
KOMPUTER PC 4860X2/80 HDD 270MB, FDD 1.44MB, 12MB 
RAM (lub więcej), CD-ROM x4, karta grafiki S3 Phantom 64 2MB, 
karta muzyczna, klawiatura, mysz, mini tower, monitor koloro
wy Highscreen 15”, WIN ’95 ♦ gry i programy, stan idealny, • 
400 zl. Lubin, tel. 076/842-22-88 
KOMPUTER PC 486DX4/100 FDD, HDD, obudowa big tower, 
klawiatura, monitor kolorowy, kable, • 380 zi. Dzierżoniów, tel. 
074/832-17-44, 0603/44-53-60
KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, CD-ROM, modem, 
monitor kolorowy, WIN 97, Office, gry, • 390 zi. Wrocław, tel. 
071/354-28-63
KOMPUTER PC PENTIUM - od 250 zl. Wrocław, tel. 
0607/74-05-95
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM, HDD 540 MB, 
dźwięk, grafika 1 MB PCI • 350 zł. Wrocław, tel. 0607/74-05-95 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 INTEL 16 MB RAM, CD-ROM, 
HDD 1.3 GB, FDD 1.44 MB, monitor kolorowy 14”, drukarka, 
karta muzyczna, gry, - 540 zł. Wrocław, tel. 071/364-58-39 
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, stan idealny, komplet, • 550 zl. 
Wrocław, teł. 071/318-51-85
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM, HDD 1 GB, CD, 
obudowa tower, klawiatura, mysz, oprogramowanie, - 495 zł. 
Legnica, tei. 076/862-71-10
KOMPUTER PC PENTIUM 12016 MB RAM, HDD 500 MB, SCSI, 
CD-ROM, karta muzyczna, modem, monitor kolorowy, drukar
ka, WIN 97, Office, gry, klawiatura. • 560 zl. Wrocław, tel. 
071/354-28-63
KOMPUTER PC PENTIUM 133 Intel, 32 mb ram, 2 mb karta 
graf., karta dźwiękowa 16 bit, hdd 1,7 gb, cd-rom x24, obudowa 
mini, monitor 15* kolorowy, stan idealny, - 750 zł. Legnica, tel. 
076/722-58-80
KOMPUTER PC PENTIUM 133 Intel, 16 mb ram, 2 mb karta 
graf., karta dźwiękowa 32 bit, hdd 1,7 gb, cd-rom x24, obudowa 
mini tower, monitor cyfrowy Panasonic 15* kolorowy, stan b. 
dobry, • 850 zł. Legnica, tel. 076/722-56-80 
KOMPUTER PC PENTIUM 13316 MB RAM, HDD 1 GB, faktura

Serwis
SO N YPlaystationSkup
Dreamcast PrzestrojeniePalNTSC 
0 501 06 50 51 Wrocław

OPO11803

VAT, monitor kolorowy, - 600 zł + drukarka 200 zł. Lutynia, tel. 
.071/317-12-63

^KOMPUTER PC PENTIUM 133 INTEL 16 MB RAM, SVGA, S3 . 
Virge 4 MB + akcelerator YooDooi 4 MB, CO-ROM, FDD 1.44 
MB, HDD 0.5 GB, klawiatura, mysz, monitor Sony VGA, • 600 
zł. Stara Rudna, tel. 0606/87-55-79 
KOMPUTER PC PENTIUM 13316 MB RAM, HDD 1.3 GB, FDD, 
CD-ROM, karta grafiki, obudowa mini AT monitor 14', koloro
wy, klawiatura, mysz. pad. na gwarancji, • 690 zi. Wrocław, teł. 
0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM. HDD 1.7 GB Se
agate, karta grafiki, monitor mono 14“, drukarka 24-igłowa Se- 
ikosha, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/321-76-21 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 32 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
CD-ROM x16. grafika Matrox 1MB/2MB, karta muzyczna Stre- 
amer Seagate, FDD 1.44 MB, klawiatura, mysz, oryg. Compaq 
♦ monitor ADI 15*. cyfrowy, • 850 zl. Trzebnica, tel. 
071/312-05-79, 0502/57-65-74
KOMPUTER PC PENTIUM 166 40 mb ram, cd-rom x44, karta 
graficzna S3 Virge 2 mb, karta muzyczna SB Pro, • 700 zł. Brzeg, 
tel. 0606/61-99-29
KOMPUTER PC PENTIUM 166 FDD, HDD, CD-ROM. monitor 
kolorowy, kompletny zestaw, stan b. dobry, klawiatura, mysz, 
kable, - 870 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44,0603/44-53-60 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 CD ROM, 40 MB RAM, FDD 
1,44, HDD 3,2 GB. karta grafiki, karta muzyczna, głośniczki, 
mysz, klawiatura, monitor 14" kolorowy, - 800 zł. Głogów, tel. 
076/834-82-12 po godz.16
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, HDD 2.1 GB, 
CD-ROM x12, karta graficzna Tseng 2 MB, karta muzyczna 16 
bit, FDD 1.44 MB, klawiatura, mysz + monitor, 15*, cyfrowy, Sie- 
mens-Nixdorf, • 750 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79, 
0502/57-65-74
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, HDD, 1.4 GB, 
CD-ROM x32, SVGA, 4 MB PCI, karta muzyczna, klawiatura, 
mysz, głośniki, monitor 15*, kolorowy, cyfrowy, drukarka atra
mentowa, kolorowa, stan idealny, - 870 zl. Wrocław, teł. 
0604/54-45-34
KOMPUTER PC PENTIUM 166 16 MB RAM, HDD 418 MB, 
CD-ROM, monitor kolorowy 14*, klawiatura, mysz, drukarka 
Epson LX-400, - 550 zl. Złotoryja, tel. 076/878-47-57 

^KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 1,6 GB, 
CD-ROMx24 Samsung, karta video S3 Trio 64V, Win 95', mo
dem wewn. PCI Zothix 56 kb, monitor, klawiatura, mysz, • 800 
zł Wałbrzych, teł. 074/851-37-85 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 48 MB RAM, HDD 1.7 GB. 
CD-ROM x50. karta grafiki 2 MB PCI, karta muzyczna 16 bit, 
FDD 1,44 MB, klawiatura, mysz, - 700 zł. Oława, tel. 
0605/27-64-42
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 1,6 GB, 
CD-ROMx24 Samsung, WIN 98', karta vldeo S3 Trio 64, mo
dem wewn. PCI Zothix 56 kb, klawiatura, mysz, monitor, - 900 
zi. Świdnica, tel. 0601/85-49-65 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM, HDD 
2.1 GB. CD-ROM, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna zgodna z

SB 16, głośniki, monitor cyfrowy 14 cali, kolorowy, • 900 zl. Wro
daw, tel. 071/355-38-86
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32MB RAM. HDD 
4GB WD Caviar, nagrywarka Philips 4x, 14x, 116x, karta grafiki 
STB Lightspeed 128, USR Sportster Voice 33.6, midi green, płyta 
główna Soyo, karta muzyczna ATC 931, FDD 1.44MB, • 1.400 
zł. Wrocław, tel. 0609/58-56-95, 071/351-58-81 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 40 MB RAM, HDD 630 
MB, płyta główna, CD-ROM, FDD, kieszeń na twardy dysk, kar
ta grafiki 4 MB, karta muzyczna, monitor, • 650 zl. Złotoryja, tel. 
076/878-76-22, 0602/52-56-48
KOMPUTER PC PENTIUM 200 32 MB RAM, HDD 1.2 GB,
CD-ROM, SVGA4 MB, karta muzyczna, monitor kolorowy 14* -
800 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-52
KOMPUTER PC PENTIUM 200 FDD, HDD, CD-ROM, monitor
kolorowy, okablowanie, karta muzyczna SB 16, klawiatura, mysz,
stan b. dobry, - 960 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44,
0603/44-53-60
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
karta grafiki 4 MB, CD x 32, karta muzyczna, - 850 z). Gręboci
ce, gm. Głogów, tel. 076/831-53-02, 0608/40-62-92 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX Intel, 32 mb ram, 2 mb 
karta graf., karta dźwiękowa 16 bit, hdd 2 gb, cd-rom x32, obu
dowa mini, monitor 15* cyfrowy, stan idealny, - 950 zl. Legnica, 
tel. 076/722-58-80
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX FDD, HDD. 2.1 GB, 
CD-ROM x24,32 MB RAM, karta grafiki, karta muzyczna, moni
tor 15*. cyfrowy, klawiatura, mysz, podkładka, • 950 zl. Legnica, 
tel. 076/856-35-09, 0603/55-70-44 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX CD-ROM x40, płyta głów
na do 466 MHz, monitor cyfrowy, klawiatura, mysz, okablowa
nie, karta grafiki 4 MB, karta muzyczna Sound Blaster PRO, 
gry, muzyka (MP3), program antywirusowy, stan idealny, • 750 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-43-58, 0600/21-66-75 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 24 MB RAM, HDD 2.1 GB. 
CD-ROM x8, karta grafiki Matrox Mistyque 4 MB, karta muzycz
na, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, monitor kolorowy 
cyfrowy 15*. Windows 98. gry i programy, • 1.090 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-48-74
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 64 MB RAM, HDD 2.5 GB, 
CD-ROM, karta muzyczna, monitor kolorowy SVGA 14-calowy, 
obudowa Mini Tower, - 950 zl. Wrodaw, tel. 071/784-83-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 GB, 
FDD, CD-ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, obudowa 
midi ATX, monitor 14”, SVGA, kolorowy, klawiatura, mysz, pad, 
na gwarancji, - 850 zł. Wrociaw, tel. 0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX płyta do 500 MHz. HDD 
2.16GB, 64MB RAM, FDD 1.44MB, CD-ROM, karta muzyczna, 
mysz, klawiatura, karta grafiki Riva 128 2x AGP, nagrywarka, 
monitor kolorowy 14*. -1.150 zl. Lubin, tel. 0604/47-01 -09 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX płyta główna Intel TX, RAM 
32 MB, CD-ROM x24, karta grafiki Voodoo Rush 3D, akcelera
tor 4 MB, FDD, karta muzyczna, obudowa midi, klawiatura, mysz, 
głośnik], • 500 zl. Wrocław, tel. 071/789-39-14 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 32 MB RAM. HDD 3.2 GB, 
karta grafiki S3 Virge, akcelerator 3Dft< VooDoo, karta muzycz
na, mysz, monitor cyfrowy 15*, oprogramowanie, stan b. dobry,
• 1.170 zł. Wrocław, tel. 071/784*48-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 266 MMX HDD 2.5 GB, karta grafiki 
4 MB, 32 MB RAM, karta muzyczna, fax-modem, - 750 zl. Wro
daw, tel. 0600/24-01-85
KOMPUTER PC PENTIUM 75 hdd 800 mb, cd-rom, klawiatura, 
mysz, 28 mb ram, • 450 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-58-36 
KOMPUTER PC PENTIUM 75 600 MB HDD, 16 MB RAM, FDD 
1.44, CD-ROM, karta grafiki 2 MB PCI, karta muzyczna, klawia
tura, mysz, oprogramowanie Windows 95, Office 97, do nauki 
pisania, MP3, prostych gier, faktur, • 360 zl. Wrodaw, tel. 
071/350-81-25. 0608/35-90-43
KOMPUTER PC PENTIUM 90 niekompletny (brak HDD, FDD i 
pamięd RAM) -140 zł, dekoder sprzętowy DVD „REAL-M* (dzia
ła na P 133 MHz) -170 zl. Wrocław, teł. 071/349-47-58 
KOMPUTER PC PENTIUM II CELERON płyta główna 600 MHz, 
64MB RAM, HDD 15.3GB. FDD 1.44MB,.CD-ROM LG x48, kar
ta grafiki Voodoo 3 2000 16MB, karta muzyczna Sound Blaster 
Uve, głośniki, obudowa midi tower ATX, klawiatura, mysz, ok. 
40 płtf, • 1.800 zl. Kargowa, tel. 068/352-54-83 
KOMPUTER PC PENTIUM II 233 stan b. dobry, 32 MB RAM, 
HDD 2.5 GB, CD-ROM x24, karta grafiki ATI Rage II4 MB PCI, 
karta muzyczna Yamaha, obudowa ATX, dowód zakupu, ste
rowniki, dokumentacja, - 900 zł. Nysa, tel. 077/433-43-24 
KOMPUTER PC PENTIUM II 233 64 MB RAM, HDD 8.5 GB, 
FDD, CD-ROM x48, karta grafiki Savage 3D 8 MB, karta mu
zyczna Sound Blaster 128 PCI,'monitor kolorowy 14*, mysz. 3 
DFX, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 348-54-29 
KOMPUTER PC PENTIUM II233 karta graficzna ATli Rage III 
(4 mb) + akcelerator, karta muzyczna Aztech, dysk twardy 40 
gb, modem, cd-rom 32x, fdd, - 1.400 zl. Zgorzelec, tel. 
075/771-32-07
KOMPUTER PC PENTIUM II 266 HDD 2.5 GB, CD-ROM x42, 
karta grafiki Riva 3D 8 MB, 32 RAM, nowa obudowa, - 900 zł. 
Lubin, tel. 0604/88-91-67
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON płyta bx atx, 128 
mb ram, Nvłdia Riva TNT 32 pro, muzyka 16 bit, hdd 4.3 gb, 
fdd, cd-rom x36, klawiatura multimedialna, mysz, głośniki, mo-

NOTEBOOK 
d 999,-
gwarancja,faktura VAT

tel. (071)78 176 14
Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i gwarancją!
• Notebook Toshiba • 486, 8MB RAM, 520MB HD, 9.3” TFT color - 790,-
• Notebook Toshiba - P120, 24MB RAM, 1.4GB HD, 11.1”TFT color -1220,-
• Notebook Toshiba - Cel550, 64MB, 6GB HD, CD-ROM 24x, 13.3” STN color - 4300,-
• Notebook HP - P133, 32MB RAM, 2.1GB, CD 10x, 12.1 TFT color -1999,-
• Notebook Compaq - Pll-333,128MB RAM, 5.5GB HD, CD 20x, 12.3 TFT color - 3155,-
• Drukarka do notebooka Canon BJ30 - 225,- W W W . a m p r e . p l

Torby; FAX-Modemy; Karty sieciowe; Pamięci RAM opousm

Ampre Art tel. 326 20 41 - W-w ul. B o ń c z y k a  2b-e*n/ iwHc

nitor 17* cyfrowy, obudowa atx, - 1.550 zl. Bielawa, tel. 
074/833-10-09, 0606/97-61-63
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM, HDD 4.3 GB, 
abudowa ATX, CD-ROM x24, karta muzyczna i głośniki, karta 

e grafiki AGP, monitor cyfrowy 15*, - 1.350 żl. Bolesławiec, tel. 
0501/76-66-56
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON 128 kB cache, 64 
MB RAM, HDD 4.3 GB, karta grafiki ATI Rage 3D, 8 MB AGP, 
karta muzyczna, CD-ROM x20, klawiatura, mysz, obudowa ATX, 
na gwarancji, • 840 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-26 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM. FDD, HDD 5.3 
GB, CD-ROM, karta grafiki 8 MB, karta muzyczna • 990 zł. Lesz
no, tel. 0502/17-82-77
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON HDD 2.1 GB, 32 
MB RAM, CD-ROM x36, karta grafiki S3 Trio, karta muzyczna 
Yamaha XG, obudowa ATX, FDD 1.44 MB. Lubin, tel. 
0603/48-51-73
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON kompletny, • 450 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0604/48-29-80 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON literatura x44, 32 
MB RAM, HDD 1.3 GB, obudowa midi ATX, karta grafiki 2 MB, 
klawiatura, mysz, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, • 780 zł. Oła
wa, tel. 0609/07-72-74
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 AMD KB-2 z 3D Now MMX 
(100 MHz), płyta Shittle 591P 2 x 100 MHz, HDD Seagate 4,3 
GB, pamięć 32 MB RAM (DIMM • 100 MHz), karta grafiki Dla-

x48, karta muzyczna, głośniki, częśdowo na gwarancji, stan b. 
dobry, • 1.300 zł. Bolesławiec, tel. 0502/36-21-58 
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 64 MB RAM, HDD 
2.5 GB, CD-ROM x40, karta grafiki SVGA 4 MB, karta muzycz
na, monitor 15* cyfrowy • 1.400 zł lub z monitorem 17* -1500 zl. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-87*00 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 96 MB RAM, 8.4 GB HDD, 
grafika RIVA 32 MB, CD-ROM x52, ATX, monitor 15*. -1.500 zl. 
Lubin, tel. 0600/23-38-93
KOMPUTER PC PENTIUM li 333 CELERON CD-ROM x40,64 
MB RAM (1 x DIMM), karta grafiki ATI AGP, karta muzyczna, 
monitor kolorowy, cyfrowy, klawiatura, mysz, okablowanie, pro
gram antywirusowy, Word, Excel, gry, obudowa mini tower, w 
pełni sprawny, kpi., stan idealny, • 1.050 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-43-58, 0600/21-66-75
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 64 MB RAM, HDD 
4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, karta mu
zyczna, monitor kolorowy 15*, gwarancja. - 1.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/357-93-64
KOMPUTER PC PENTIUM II350128 MB RAM. HDD. CD-ROM, 
AGP SIS 8 MB, monitor Digital, 15*. drukarka kolorowa HP 560C, 
aktywne głośniki, - 1.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24. 
0603/28-82-59
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 64 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
CD-ROM x52, karta grafiki SVGA16 MB, obudowa midi ATX,

CD-ROM Teac x32, FDD 1.44 MB, obudowa ATX, klawiatura, 
mysz, HDD 6.4 GB, - 1.490 zl. Wrodaw, tel. 0501/92-22-04 
KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON CD-ROM x44,64 
MB RAM, HDD 4.3 GB, obudowa mini tower, karta grafiki 8 MB 
AGP, klawiatura, mysz, karla muzyczna, FDD 1.44 MB, - 950 zl. 
Oława, tel. 0609/07-72-74
KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON 64 MB RAM. HDD 
13 GB, płyta główna Lucky Star z kartą muzyczną, CD-ROM 
(40x), Win 98 z licencją, VooDoo 2000, kieszeA na HDD, moni
tor Philips 15”, klawiatura, mysz, głośniki, słuchawki, stan ide
alny, karta słedowa, na gwarancji, - 1.750 zl. Wrociaw, tel. 
071/362-24-59
KOMPUTER PC PENTIUM II466 CELERON 128 MB RAM, HDD 
1 GB + 250 MB, AGP Savage 8 MB, karta muzyczna, FDD 1.44, 
CD-ROM, obudowa mini AT, klawiatura, mysz, • 1.050 zl. Stara 
Rudna, woj. legnickie, gm. Rudna, tel. 0606/67-55-79 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 INTEL 128 MB RAM, HDD 
Seagate Baracuda II20 GB, 7200 obr./min, CD-ROM x48, karta 
grafiki AGP 8 MB, płyta główna Ausu P3VX4, obudowa ATX, - 
1.690 zl. Lubin, tel. 0609/46-58-95 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 AMD CD ROM x52, 128 MB 
RAM, karta Riva 126, dysk twardy 64 GB, stacja dysków, kla
wiatura, mysz, monitor 15*, - 2.350 zł. Słubice, tel 0604/37-31-17 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON Riva TNT 2, Pro 
32 MB, tuner TV, 128 MB RAM, CD-ROM 16 x 52, HDD 20.4
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Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GB ATA100 
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

Intearu teono 1.699 zł

Procesor INTEL CELERON 700 i 
Dysk twardy 20 GB ATA100 
Płyta główna 133 MHz PHI ATX j 
Pamięć RAM DIMM 64 MB 133 j 
Karta graficzna RTVA TNT2 32 MB AGP ] 
Karta muzyczna 16 bit AC’97  ̂
CD-ROM CD-ROM 52x 1

Mistral Home 1.789 z ł '
PROMOCJAMI D R U KAR KA  LASERO W A MINOLTA 1100L - 999 zł!!I**|
Procesor AMD DURON 750 
Dysk twardy 20 GB ATA100 
Płyta główna VIA KT 133 ATX Al 00 
Pamięć RAM DIMM 64 MB 133 
Karta graficzna RTVA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 rrrv&1/ 
CD-ROM CD-ROM 52x

JMstral Duron 1.799 z ł

Procesor AMD DURON 800 
Dysk twardy 30 GB ATA100 J 
Płyta główna VIA KT 133 ATX A100 \ 
Pamięć RAM DIMM 128 MB 133 1 
Kartograficzna RIVATNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna SB LIVE! ; 
DVD-ROM DVD12x ;

Jtistral Cinema 2.359 z ł
W każdym zestawie: obudowa MIDI TOWER ATX, FDD 1,44 MB, klawiatura, mysz, podkładka

|  Monitory: (3 lata owarancifl
^  < C « H A C\Mr\r\ _ COQ -rl15“ DAEWOO - 589 zł

17“ AOC 7Vlr -769 zł
17" AÓC 7Glr - 939 zł 
17“ NEC FE700+ -1340 zł 
17“ ViewSonic FT - 1150 zł 
Drukarki:
EPSON SLC. 480 - 299 zł 
EPSON SLC. 580 - 359 zł 
EPSON SLC. 680 - 579 zł 
HP DJ-640C - 359 zł
HP DJ-840C -449 zł
Lexmark Z12 - 259 zł
M inolta 1100Laser-1169 zł 
Skanery:
Revscan 1200U -289 zł
Revscan 1200U+prz.-429zł 
Fax/modemv; o
Motorola 56kV.90- 89 zl |  
ZoltrixAquila 56k -115 zł |  
Zoltrix Sagitta 56k -155 zł "
★ rata przy 24 miesiącach i 10% pierwszaj wpłaty 
* *  cena przy zakupie drukarki z  komputerem

. mond Viper V330 4 MB AGP, Riva 128, CD-ROM 36x, karta 
muzyczna Sound Blaster Awe 64, FDD 1,44 MB, obudowa midi 
tower, mysz. - 1.050 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-16-32 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 Celeron, 64 MB RAM, twardy 
dysk 4.9 GB, CD-ROMx 32, karta garfiki Voodoo 2.8 MB, moni
tor 15*. - 11.000 zł. Wrocław, tel. 0606/40-94-34 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 AMD 32 MB RAM. HDD 4.3 
GB, CD-ROM x36, tuner TV, karta muzyczna, karta grafiki ATI 
Rage 3D AGP, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 15*, Windows 
98, gry i programy, stan b. dobry, • 1.390 zł. Wrocław, tel. 
071/784-48-74
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 FUJITSU-SIEMENS Intel, 
SVGA.RIVA* 128 ZX 8 MB, SB 64/128 PCI, FDD 1,44 MB, bez 
pamięci RAM, bez HDD, obudowa MT, - 510 zl. Wrocław, tel. 
071/349-47-58
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD K6-2 96 MB RAM, HDD 
20.1 GB Barracuda II, na gwarancji, FDD 1.44 MB, CD-ROM 
x32, fax-modem, akcelerator VooDoo, głośniki aktywne, karta 
grafiki S3 Virge, karta muzyczna SB, monitor kolorowy 15* Be- 
linea ADI, klawiatura, mysz, oprogramowanie, • 1.590 zł. Wro
daw, tel. 071/785-67-79
KOMPUTER PC PENTIUM II300 M2 IBM 32 MB RAM, HDD 3.2 
GB, FDD, CD-ROM x24, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, 
obudowa midi ATX, monitor 14*. SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, • 1.050 zł. Wrocław, tel. 0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 128 MB RAM, FDD 
1.44 MB, HDD 17 GB, SVGA 8MB ATI, obudowa ATX, CD-ROM

stan idealny, - 930 zl ♦ monitor cyfrowy 15* OSD, stan idealny - 
310 zł. Wrodaw, tel. 0501/46-01-89 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON karta grafiki ATI 8 
MB, karta muzyczna, 96 MB RAM. FDD, HDD 6,4 GB, 
CD-ROMx40, modem. - 1.200 zl. Jawor, teł. 076/870-68-39 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON 32 MB RAM, karta 
graficzna ATI 8 MB, karta dźwiękowa, modem, HDD 4,3 GB, 
CD-ROM x 40, monitor 15*, drukarka HP 710 C, głośniki, mysz, 
klawiatura, • 1.550 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-83-66, 
0603/10-00-58
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD 64MB RAM, HDD 4.3GB, 
FDD 1.44MB, karta grafiki AGP 8MB, karta muzyczna, modem, 
obudowa MT AT, klawiatura, mysz, okablowane, • 1.000 zł. Lu
bin, tel. 0604/47-01-09
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 64 MB RAM, HDD 10 GB, 
monitor, drukarka, komplet - 1.750 zi. Lutynia, tel. 071/317-12-63 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 64 MB RAM, HDD 
2.1 GB, CD-ROM x52 LG, karta graficzna Savage 3D 8 MB, 
karta muzyczna Siemens 14*, FDD 1.44 MB, obudowa, klawia
tura, - 1:250 zl. Wrodaw, tel. 071/322-56-41 po godz. 15 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 64 MB RAM, HDD .1 GB, 
CD-ROM (48x), FDD 1.44 MB, karta muzyczna Sound Blaster 
64, obudowa tower ATX, stan idealny, • 1.000 zl. Wrocław, teł. 
0608/67-17-57
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 64 MB RAM, karta 
grafiki 8 MB, TV-out, karta muzyczna Sound Blaster 128,

GB, oprogramowanie, filmy D, VX, • 1.900 zl. Wrocław, tel. 
071/355-86-92
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 Celeron, 128 mb ram, Riva 
TNT 2 32 mb, monitor Deawoo 15”, płyta atx, Sound Blaster 
128, dysk 15 gb ata 66, dvd-rom x6x44, -1.300 zł. Wrocław, teł. 
0609/06-44-30
KOMPUTER PC PENTIUM li 500 Celeron, płyta Intel ix atx, gra
fika 8 mb, 128 mb ram, hdd 20 gb. cd-rom 48x, fdd, karta mu
zyczna 16 bit, obudowa midi atx, rękojmia 12 mies., faktura VAT, 
• 1.390 ■&. Wrocław, tel. 368-17-83 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 INTEL CELERON Siemens 
Xpert, 64 MB RAM, HDD 3.7 GB, karta muzyczna, graficzna, 
USB, CD-ROM x40, obudowa MT ATX, Win 98, mało używany, - 
1.400 zl. Wrocław, tel. 071/362-82-41 
KOMPUTER PC PENTIUM II 550 64 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
CD-ROM x$0, karta grafiki 8 MB AGP, karta muzyczna 16 bit, 
FDD 1.44 MB, klawiatura, mysz, / 950 zł. Oława, tel. 
0605/27-64-42
KOMPUTER PC PENTIUM II566 CELERON 64 MB RAM, HDD 
29 GB, FDD, karta grafiki Riva TNT 16, CD x 40, obudowa mini 
tower, klawiatura, mysz, • 1.460 zl. Wrocław, tel. 0501/39-16-66 
KOMPUTER PC PENTIUM II633 CELERON 64 MB RAM, FDD, 
HDD 10 GB, CD-ROMx 50, karta dźwiękowa i grafiki, klawiatu
ra, mysz, monitor 15*, - 1.250 zl. Wrocław, teł. 071/345-49-78 
KOMPUTER PC PENTIUM II11050 CELERON INTEL 128 MB 
RAM, FDD 1.44 MB, karta grafiki G-force 2 32 MB, karta mu
zyczna 32 bit stereo, HDD 40 GB, modem 56 kbps, klawiatura,

r s j j s k l e  C Z J E r s T Y '  ! ! !
t o  n i e  j e d y n a  n a s z e  z a l e t a

U L . K O T L A R S K A  2 5 ,  W R O C Ł A W ,  
  _____________ F sr - o n - i o o i s

TEL. 344-24-14, 341-73-53

- BtBbiry pełna modwaśc rozbudowy

Płyta K T 1 3 3 ,  A T A 1 0 0 . F S B S B 6  
Ram i  1  C S  M B ,  1 3 3  M H z  
Hdd S O  G B ,  A T A  1 0 D
Grafika ; G s F o r o e S  M X  3 8 M B  
Muzyka . v A u d l o C o d e c  *9 7 ^ 3 0  B  ^  
CD-rom x S 2 s p e e d  L G  '  gwarancji 
Fdd 1 , 4 4  M B  f  — —
Obudowa M i d i  T O W E R  a t x  
Wentylator O n r o n / A t h l o n  
Klawiatura W in B it ,  P S / S  .

s .  Pad M y « ,  p a d  C o n o ‘

1 5 « « «
- ■ iaaoKioe^

3 M o n it o r  
;ru H iV isio ri

2 8 8 5 , -
C e n a  zestaw u z  m onitorem

S L J I= * E F = ł 
C E N A  

N o t a B O O K  
B M
ThinkPad
. . . 5 0 0  M H ;
3 2 M B  R A M ,
B  O B  H D D , 
x B 4  C D - R O M ,  
wyawiatleoz 18.1 
m o d a m  G B k . ,
A C  9 7  A u d io ,  
W in d o w B B  B E ,

j CyfrcM« jatoao cbrozu Islrwielaj;^ 
| w  d izyrri f u s i l B m i

'P ły ta ' 
Ram 
Hdd 
Grafika 
Muzyka. 1 
DvO-rqim.-

K T 1 3 3 ,  A T A I O O ,  F S B 2 6 6  —  — _  . .
1  S B  M B ,  1 3 3  M H z  W  9 9  9  o  a 7  
8 0  G B ,  A T A I O O  ; M  i a e c i r t o a 4 
G e F o r c e S  M X  3 2 M B  M O n i t O P  
A u d l o C o d e c  ' 9 7 , 3 0  .
D v D  L G  1 8 / 4 0  M U U  g»ar.nc>

Fdd • 
Obudowa 
Wentylator 
Klawiatura 
Mysz, P&d

M i d i  T O W E R  a « x  
D u r o iV !A t h l o n  
W in 9 x ,  P S / S  
M y s z ,  p a d

S650.-I
C e n a  z e s t a w u  z  m o n ito r e m  1

R a t v
1  Oana zaotawu Q / l  C  _  
1 bez monitora |

monitom

17* Vlr —Mdiiur 720.- 
l7~ 6lr : ■on.gnn pisa 799,- 
(7" Kir+uacnuoo »cut 915,- 
B* GłrSsotMMo nos IH7S.-

Rłva TNT2 M&4' 32MB 179.- 
GaForca2 MX200 32MB 245.-

Gcf=orcsZ MX tv«i» 32MB 479.-

Nagruwarki 
CD-I

U 5 8 /4 /3 2  +

385,-
Tteac 12/10/32 (bum proof)
599.-m 640r

oprogramowanie 
€ASY CD Craator

Dyski TWi
HDD
3 lata gwarai

Ouantum  
2 0  G B  ATA IOO £
3 0  G B  A TA  IOO 5 4 0 0 o b r. -

2 0  G B  A TA  IOO 7 2 0 0 ob r. - 450.-

Drukarki

hp 840C - 395- 
hp 93GC - 595- 
hp 959C r 759,-

Fax
Mo 
P entagram
Oman 56k. w- 8 5 .- 
Hcx 5 6 k. w.- 109 ,- 
Dłabio 5 6 k. w.- 165 - 
Dłablo 5 6 k. z.- 2 7 5 - 
Pradator 5 6 k. ł -  2 4 9 ,-

wszystkie ceny zawierają podatek VAT 52%
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K O M P U T E R Y
SZYBKIE, NIEZAWODNE DOWOZIMY I INSTALUJEMY GRATIS*

PncanM Cilm 700 ) t ^ \  
PŁY1A GtÓWNA Lochy Itar A6S3 
W H I Y U H » tO h S ( 0 » N Y  

M M Ę Ć R A M M H B  
DYSK nAMRDY 10 GB SEAGATE AIA>100 

C D R O H S X L G  
KARTA GRAF. RNA TNT M64 32 MB 

KARTA MUZYCZKA AC173DSOUND 
OBUDOWA ID IATX 230W 

Fdd144 
KLAMAITJRABt 

MYSZ* PODKŁADKAA4hchPS/2

V  RATA od 84 J

f* ncm fm ym W w T \ 
PtYTA GŁÓWNA E S  K7VZXHAIX 

WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 
PAMĘĆ RAM 64UB 

DYSK TWARDY 10GB SEAGATE AIA-100 
CD ROM S2 X LG 

KARTA GRAF. RNA TNT M64 32 MB 
KARTA MUZYCZNA A C 1 7 S S O U O  

OBUDOWA M D  ATX230W 
F d d U l 

KLAWIATURA B k  
MYSZ* PODKŁADKAA4tKłiPSI2

1579,- '
v  RATA od 83 J

Procesor AMD AWon 450 
PŁYTA GŁÓWNA ECSK7VZXMATX 

WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 
PAMĘĆ RAM 64 MB 

DYSK T W R D Y U G 8  SEAGATE ADU00 
CO ROM 52 X LG 

KARTA GRAF. R M  TNT MS4 32 MB 
KARTA MUZ. AC 97B 3DSOUND 

OBUDOWA U ) l ATX 230W 
m\M- 

KLAtfAATURA Btc 
MYSZ+ PODKŁADKA A4bch PSQ

1959,-
V  RATA od 97 J

Procesor kitel Pentun 750 Mhz 
PŁYTA GŁÓWNA Ludy S to  A f t  
WHiTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 

PAMĘĆ RAN 64 IB 
DYSK TWARDY 10 GB SEAGATE AIA-100 

CD ROM 52 X LG 
KARTA GRAF. R M  TNT M64 32 MB 

KARTA MUZYCZNA AC17 30 SOUND 
OBUDOWA MDIATX230W 

Fdd 144 
KLAWIATURA B k  

MYSZ* PODKŁADKA A tochPSfi

2049,-
RATA od 99 J

f "roasof Irtó M e m n  613 I t a N  
PŁYTA GŁÓWNA Aorp  6A215E 
W ff lm A im U tfY S K O W W  

PAMĘC RAM 64 MB 
DYSK TWARDY 10 G8 SEAGATE AIA-100 

CD ROM52X16  
KARTA GRAF. RNA TNT M64 32 MB 

KARTA MUZYCZNA AC'97 3D SOUND 
OBUDOWA ID I  ATX 230W 

Fdd 144 
KLAWIATURA Btc 

M YSZł PODKŁADKA A4toch PS/2

1609,-
V  RATA od 79 J

LETN IA  2 te l 71 339 77 97
53-018 W R O C ŁA W  te l 71 339 77 98
Pn -P t 9-17 fax 71 339 7^ 92
e - m a i  I I n f o  @  p  r  I m  u  s  . p  I

Monitor 15" od 569 złl
Monitor 17" od 749zł|
FuModemy 79 zł
Drukarki 229 złl

■ , = T3
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■ 2 LATA GWARANCJI 
a 24 G003NNY CZAS REAUZACJ 

■ ZAMÓWIENIA 
DOSTAWA NA TERENE 

DOLNEGO ŚLĄSKA GRATIS*
* d l a a r o 6 w le r t  p o w y ź e l  3 5 0 0 , -

mysz, monitor cyfrowy 15*. • 2.650 zl. Legnica, tel. 
0601/79-95-15
KOMPUTER PC PENTIUM III 333 CELERON 64 MB RAM, HDD 
3.2 GB, CD-ROM x 32, FDD 1.44 MB, S3 Trio AGP 4 MB, karta 
muzyczna, głośniki aktywne, klawiatura, mysz, monitor koloro
wy 14*. drukarka igłowa, na gwarancji, - 1.090 zl. Wrocław, tel. 
071/364-58-39
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 karta grafiki Riva lnvidia 32 
MB, karta muzyczna Yamaha 724 3D, HDD 15 GB, 64 MB RAM, 
CD ROM x 40, klawiatura, mysz, • 1.400 zł. Legnica, tel. 
076/862-79-48, 0503/82-36-03
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 AMD K-6 drukarka kolorowa, 
skaner (rolkowy), RAM 68 MB, FDD, CD-ROM x32, HDD 3.2 
GB, wideo S3 4 MB, karta muzyczna, monitor, mysz, klawiatura, 
modem, • 1.550 zł, dowóz do 40 km. Głogów, tel. 076/835-24-47 
KOMPUTER PC PENTIUM III 450128 MB RAM BX, płyta głów
na Intel 440 BX, HDD 2.5 GB, karta grafiki Riva TNT 8 MB, Vo- 
odoo 12 MB, karta muzyczna SB 64, fax-modem 56k V.90, gło
śniki 120 W, klawiatura, monitor Daewoo 14", • 1.800 zł. Wro
cław, tel. 0600/64-80-19
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 Intel, płyta główna Intel 440bx 
(100 MHz, bezzworkowa), hdd Seagate 20 gb, grafika 8 mb agp, 
cd-rom x32, monitor 14" cyfrowy, 64 mb ram, mysz, klawiatura, 
• 2.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-11-58 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 64 MB RAM, HDD 6.4 GB, 
CD-ROM (48x), FDD 1.44 MB, karta graficzna ATI, karta mu
zyczna, USB, obudowa ATX, nowy, - 1.350 zl. Wrocław, tel. 
0608/67-17-57
KOMPUTER PC PENTIUM III 550 DELL 64 MB RAM, HDD 10 
GB, karta grafiki ATI, karta muzyczna, karta sieciowa zintegro
wana, • 1.350 zl + monitor Vision Master 404 15* - 380 zł. Wro
cław, tel. 0609/49-48-37
KOMPUTER PC PENTIUM III 550 128 MB RAM, HDD, 20 GB, 
DVD-ROM, VGA 16 MB, karta muzyczna SB 128, klawiatura, 
mysz, monitor 15”, cyfrowy, OSD, oprogramowanie, stan ideal
ny, - 1.850 zł. Wrocław, teł. 0607/49-27-52 
KOMPUTER PC PENTIUM II 600 FISCOM procesor Celeron 
600, HDD 20 GB. 64 MB RAM, CD-ROM x32, TNT 2, modem, 
monitor 15*. • 2.200 zł. Radwanice k. Wrocławia, tel. 
0501/46-47-75
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CYRIX płyta gł. Asus P-ll B 
Via, 64 MB RAM, HDD 6.4 GB, CD-ROM x48, karta grafiki S3 4 
MB AGP, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, obudowa ATX, klawia
tura, mysz, głośniki, • 1.250 zł. Wrocław, tel. 328-24-51 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 DURON płyta główna ECS 
Via, 64 MB RAM, HDD 20 GB, CD-ROM x52, karta grafiki Riva 
TNT II, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, obudowa ATX, klawiatu
ra, mysz, głośniki, - 1.490 zł. Wrocław, tel. 328-24-51 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON II 64 MB RAM 
DIMM, HDD 4.3 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki i810 AGP, karta 
muzyczna, monitor 15”, SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.480 zl. Wrocław, lei. 
0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 64 MB RAM, płyta główna 
Głgabte ATX, FDD 1.44 MB, HDD 20 GB, CD-ROM x48, karta 
SVGA Riva TNT-2 32 MB AGP, karta muzyczna Yamaha 128

PCI, obudowa,midLATX, klawiatura, mysz, głośniki Creative, 
nowy, 2 lata gwarancji, - 1.850 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07 
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON oryginalny Opti
mus Nęo, 64 MB RAM, HDD 6.4 GB, CD-ROM x4Ó, karta grafi
ki, karta muzyczna, fax-modem, 2 lata gwarancji, - 1.600 zł: 
Góra, tel. 065/543-45-22
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 (128) MB RAM, 
HDD. 10.2 (20) GB, CD-ROM x 50, FDD 1.44 MB, karta grafiki 8 
(16/32) MB AGP, karta muzyczna, obudowa Midi ATX, klawiatu
ra, mysz, monitor kolorowy 14-calowy, na gwarancji, - 1.290 zł. 
Strzelin, tel. 0605/27-64-42
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB RAM, kar
ta grafiki Intel 810, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta muzycz
na ♦ głośniki 180 W, obudowa ATX, klawiatura, mysz, fax-mo- 
dem, monitor cyfrowy 15’ , oprogramowanie, stan b. dobry, • 
1.490 zł możliwy dowóz. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
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 zl. Wrocław, tel. 
071/318-51-85
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA 64 MB RAM DIMM 133, 
HDD 10.4 GB, CD-ROM x50, karta graficzna Intel 810, karta 
muzyczna AC 97, FDD 1.44 MB, obudowa ATX, klawiatura, mysz, 
monitor 15" cyfrowy, WIN ME, Office 2000, stan b. dobry, -1.580 
zl. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/813-52-39 po godz. 17, 
0607/53-64-52
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON 64 MB RAM, HDD 
6.1 GB, FDD, karta grafiki SVGARiva TNT 16, karta muzyczna, 
CD x 36, obudowa mini tower ATX, klawiatura, mysz, • 1.340 zł. 
Wrocław, tel. 0602/51-49-26
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX II 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 4.3 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki 8 MB AGP, 
karta muzyczna PCI, monitor 14', SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwaranqi, -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, kolorowy, kla
wiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.530 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX III 64 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD-ROM x32, karta grafiki i810 AGP, karta 
muzyczna, monitor 15*. SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji,.- 1.420 zl. Wrocław, teł. 
0501/17-46-97
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 64 MB 

RAM, HDD 20 GB, karta grafiki Riva 32 MB, 
CD-ROM x50, FDD, obudowa ATX, klawiatura, 
mysz, nowy, na gwarancji, serwis, dowóz i faktu
ra VAT • 1.599 zł (możliwa inna konfiguracja). 
Monitory 15-17” od 350 zł. MATRIX COMPUTER, 
Dzierżoniów, tel. 0603/31-17-66 01030791

O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 
2 lata gwarancji, 128 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x52, 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, możliwe raty • 2.990 zł. Wrocław, tel. 
071/341-55-16 01032421

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON II 64 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x4Ó, karta grafiki 16-MB, akcelerator, 
monitor 15*, cyfrowy, karta muzyczna, głośniki, klawiatura, mysz, 
obudowa ATX, stan b. dobry, • 1.690 zl. Wrocław, tel. 
071/322-21-34,0502/13-08-29
KOMPUTER PC PENTIUM Ul 700 CELERON I1128 MB RAM, 
obudowa ATX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki Riva TNT 
32 MB, karta muzyczna, monitor 15”, cyfrowy, mysz, klawiatu
ra, na gwarancji, stan idealny, - 1.950 zł. Wrocław, tel. 
071/346-55-99, 0503/76-26-85
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON II64 MB RAM (133 
MHz), HDD 17.2 GB Seagate, CD-ROM x50, karta grafiki Riva 
TNT2 32 MB, AGP, karta muzyczna 32 bit, FDD 1.44 MB Mitsu
mi, obudowa midi ATX, monitor kolorowy 15', cyfrowy, klawiatu
ra, mysz, głośnik 180 W, oprogramowanie, stan b. dobry, -1.850 
zł. Wrocław, tel. 071/329-83-99, 0503/56-86-75 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON I1128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x 40, karta grafiki Riva TNT2 
M64 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15', SVGA, koloro
wy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 
1.990 zl. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 VIA CYRIX II1128 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 1810 AGP. karta 
muzyczna, monitor 15', SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.490 zł. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 płyta główna M7VKA-ACAXF, 
64 MB RAM, HDD 20.4 GB, CD-ROM (50x), Riva TNT2 Vanta 
16 MB AGP, karta muzyczna, obudowa ATX, FDD, klawiatura, 
mysz, monitor 15' OSD, - 2.200 zł. Złotoryja, ie). 076/878-46-00 
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 
01032431

KOMPUTER PC PENTIUM lii 733 CELERON 64 MB RAM (133 
MHz), HDD 20.4 GB, CD-ROM x44, karta SVGA16 MB z akce
leratorem, karta muzyczna 16-bit ♦. gośniki 180 W, monitor ko
lorowy 15' OSD, klawiatura, mysz, oprogramowanie, stan ide
alny, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 071/321-60-90, 0503/75-37-31 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON płyta główna do 1.6 
GHz, HDD 20 GB, 64 MB RAM DIMM 133, CD-ROM x52, karta 
graficzna SIS do 64 MB, karta muzyczna SIS Full-Doplex, USB,

NASCOM, tel. 071/351-55-49 ^
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obudowa ATX, klawiatura, musz, monitor 15* cyfrowy, stan b. 
dobry, - 1.770 zł. Międzygórze, tel. 074/813-52-39 po godż. 17, 
.0607/53-64-52
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 128 MB RAM, HDD 
8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA 32 MB Riva TNT, karta mu
zyczna, CD x 40, obudowa mini tower ATX, klawiatura, mysz, • 
1.590 zl. Wrocław, tel. 0602/18-41-14 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM, HDD 
5.1 GB, FDD, karta grafiki SVGA16 MB TNT, karta muzyczna, 
CD x 36, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, -1.430 zł. Wro
cław, 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 gwarancji, • 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,. *4.750 zł. Wro
cław, tel. 0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM DIMM 
BX, HDD 8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki do 64 MB AGP, 
karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.690 zł. Wrocław, 
tel. 0501/49-77-17
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 800 nowy, 2 lata gwa

rancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, DVD x12, karta 
grafiki GeForce 32 MB, karta dźwiękowa Sound 
Blaster Livel, głośniki dynamiczne, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 17" 
(płaski ekran) • 4.290 zł, bezpłatny dowóz i insta
lacja na terenie Dolnego Śląska, raty, faktura. 
Wrocław, tel. 071/341-55-16 01032441

KOMPUTER PC PENTIUM III 800 CELERON 128 MB RAM, HDD 
20 GB, DVD 12/40, karta grafiki Geforce 2 MX 32 MB, karta 
muzyczna, FDD, modem 56k, obudowa ATX, klawiatura, mysz, 
na gwarancji, możliwa konfiguracja i faktura VAT - 2.100 zł, z 
monitorem 15* - 2.450 zl. Dzierżoniów, tel. 0603/10-97-23 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB RAM, HDD 
30 GB, karta grafiki Ati Rage Pro 4xAGP 32 MB, FDD 1.44 MB, 
CD-ROM x50, karta muzyczna ♦ głośniki 180 W, obudowa ATX, 
klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 15*, pilnie, • 1.980 zł. Wro
cław, tel. 0602/17-33-45
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 /133 MHz (INTEL). 64 MB 
RAM, HDD 17 GB, CD ROM ASUS 40, karta graficzna RIVA 
TNT 2 16MB M64, karta muzyczna Diamond Multimedia, płyta 
główna Biostar, FDD 1,44, monitor 15* Daytek cyfrowy, mysz • 
częściowo na gwarancji, - 2.299 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-54,0601/43-67-90
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 128 MB RAM, HDD 10 GB, 
CD-ROM (48x), FDD 1.44 MB, karta graficzna Intel 810E, karta 
muzyczna, USB, obudowa desktop ATX, stan idealny, -1.450 
zł. Wrocław, teł. 0608/67-17-57
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki Riva Geefor- 
ce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15*. SVGA, kolorowy,
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obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 2.210, 
zl. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 64.MB AGP, 
karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, * 1.980 zł. Wrodaw, 
lei. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 256 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki Riva Geefor- 
ce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor kolorowy 17*, SVGA, 
OSD, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji,
- 2.550 zł. Wrocław, tel. 0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 866 128 MB RAM, płyta główna 
Gigabyte BX 2000+ ATX, Intel 133 MHr, karta graficzna Riva 
TnT-2 32 MB AGP, FDD 144 MB, HDD 30 GB Seagate (7200 
óbr.), CD-ROM x48, karta muzyczna Yamaha 128 PCI, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, głośniki Creative, nowy 2 lata 
gwarancji - 2.350 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
KOMPUTER PC PENTIUM III 933 INTEL 128 MB RAM, HDD 30 
GB, USB, wentylator, karta muzyczna, CD-ROM x50, karta gra
ficzna ACI Rage 128 Pro, obudowa big tower ATX, mało używa
ny, Win Milenium, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-82-41 
O  KOMPUTERY I PODZESPOŁY KOMPUTEROWE 

skupujemy. Wrocław, tel. 071/333-22-01, 
0609/39-25-77,0503/59-04-09 80012071 * .

0  KOMPUTERY PC ceny od 300 zł, faktura VAT, mo
nitory, drukarki i inne akcesoria. LOMBARD „EU- 
RO-P.A.", Wrocław, ul. P iłsudskiego 92, teł. 
071/341-75-48 01032471 .

KONSOLA GAME BOY ♦ 2 gry, - 60 zł. Opole, tel. 0502/52-05-48 
KONSOLA GAME BOY Color, nowa, na gwarancji, - 220 zł. 
Wrocław, tel. 071/369-27-27
KONSOLA GAME BOY POCKET srebrny, gra, gwarancja 10 
mies., lupa, zadbany • 140 zl, Game Boy, biały, stan dobry - 70 
zl. Wrocław, tel. 0503/37-20-41
KONSOLA NINTENDO 64 2 pady duże, 3 gry oryg., stan ideal
ny, - 250 zł. Kłodzko, tel. 0607/77-39-96 
KONSOLA NINTENDO gry, pad, zasilacz, stan b. dobry, - 60 zl. 
Wałbrzych, tel. 0605/39-33-54
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, karta pamięci, 15 gier, • 
630 zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
KONSOLA SEGA DREAMCAST 25 CD, memory card, pad, na 
gwarancji, - 650 zł. Bolesławiec, tel. 0503/59-52-39 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, karta pamięci, pięć gier, 
internet, kabel rgb rfu • 600 zł lub zamienię na telewizor. Kłodz
ko, tel. 074/647-10-37
KONSOLA SEGA DREAMCAST, - 640 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-43-59 lub 314-29-65
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, w pudełku, mało uży
wana, okablowanie, 2 x pad, karta pamięci, 13 CD, • 800 zl. 
Strzelin, tel.. 0602/68-86-14
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa + gry 10 sztuk, polski 
internet - 599 zl. Wrocław, tel. 322-20-18. 0503/67-75-02. 
KONSOLA SEGA MEGA DRIVE stan b. dobry, 5 gier + katalog, 
okablowanie, 2 pady, • 200 zl. Wrocław, tel. 071/784-47-97 . 
KONSOLA SONY PLAYSTATION model 5500, 3x zwykły pad, 
dwie karty memory (15), mysz z podkładką, link kabel, game- 
shark, kabel euro, ponad 35 gier, ponad 60 pism, monitor 14* 
Philps z wejściem euro, • 650 zł. Chocianów, tel. 076/818-55-37 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PAL/NTSC, Dual Shock, kar
ta pamięci x 2, kabel RGB, przystawka Game Hunter, CD Pak, 
gry, dema, literatura, monitor kolorowy 14* z filtrem, • 600 zl lub 
zamienię na komputer PC Pentium z monitorem. Głuchołazy, 
tel. 0608/34-22-23 po godz.17
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-5502 pad, karta pa
mięci (120 bloków), kabel na stale, przerobiona, pudełko, ka
bel, stan b. dobry, 2 czasopisma, - 400 zl. Jaksonów, gm. Żóra
wina, tel. 071/311-49-04
KON SOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, nową, gra, - 550 
zł. Legnica, tel. 076/722-46-73
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPM-55001 -roczna, 2 x pad, 
karta pamięci, kabel RGB (pełne okablowanie), stan idealny, - 
500 zł. Legnica, tel. 076/852-47-45 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II fabrycznie nowa, DVD, ak
cesoria, możliwość przeróbki z gwarancją, gry, • 1.450 zl. Le
gnica, tel. 076/866-46-74
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 Dual Shock, gry, 
karta pamięci, kabel RGB, przerobiona, na gwarancji, • 380 zł. 
Legnica, tel. 076/866-46-74

1 KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, Dual 
Shock, 4 CD z grami, pudełko, stan b. dobry, mało używana,,- 
430 zł. Legnica, tel. 0604/87-21-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, na gwa
rancji ♦ killca gier w kpi. - 540 zL Legnica, tel. 076/854-15-57, 
0602/8.1-53-86 .
KONSOLA SONY PLAYSTATION dual shock, 2 pady (zwykle), 
20 gier, gazeta Conwerterpal, - 480 zl. Lubin, tel. 0503/00-49-74 
KONSOLA SONY PLAYSTATION na gwarancji, dual shock, pad, 
karta pamięci (120 bloków), zestaw głośników, 10 gier, przero
biona, pełne okablowanie * dużo gazet, - 600 zł. Lubin, tel. 
076/847-55-57
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady. 2 karty pamięci, Ac- 
tion Replay, 80 gier, - 1.000 zł. Lubin, teł: 076/846-74-79 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 dżojpady, kable, monitor 
kolor Highscreen, kierownica V3 Interact, karta pamięci, 7 gier,
- 600 zł. Polkowice, tel. 076/847-00-44
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, karta pa
mięci, dużo gier, okablowanie, mało używana, bez pada, instruk
cja obsługi, pudełko, stan b. dobry, • 430 zł. Rawicz, teł. 
0609/63-66-57
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona. 10 gier, karta 
pamięci, mało używana, - 400 zł. Świdnica, tel. 074/852-20-43, 
0503/10-90-79
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 3 dżojpady, ka
bel RGB, karta pamięci, 7 gier, stan b. dobry, • 370 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-90-91, 0607/48-43-50 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 Dual Shock, dżojpad, 
karta pamięci, kabel RGB, gry, stan dobry, • 370 zl lub zamienię 
na Sony Playstation II. Świdnica, tel. 074/850-58-11,' 
0600/13-67-57
KONSOLA SONY PLAYSTATION scph-9002, przerobiona, dwa 
pady (zwykły + dual shock), pełne okablowanie + kabel rgb, 24 
CD z grami, literatura, instrukcja obsługi, - 450 zł. Świeradów 

. Zdrój, tel. 075/784-51-38 ^
KONSOLA SONY PLAYSTATION mak) używany, stan b. dobry, 
przerobiona, pełne okablowanie, • 450 zł. Twardogóra, woj. wro
cławskie, tel. 0502/45-15-83
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobjona, 2 pady, 5 gier, 
stan b. dobry, • 460 zł. Wrocław, tel. 071/365-91 -69 
KONSOLA SONY PLAYSTATION monitor, karta pamięci, 20 CD 
z grami, - 850 zł. Wrocław, tel. 0602/86-35-69 
KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie, 1 pad, kilka gier, 
stan b. dobry, • 320 zł. Wrocław, tel. 0603/03-05-68 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, kpi. kabli, 
stan b. dobry + CDz grami, • 390 zi. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 2 pady. Dual Shock. 2 
karty pamięci, przerobiona, stan b. dobry, instrukcja • 420 zł 
oraz pistolet do konsoli Sony Playstation z celownikiem lasero
wym -100 zl. Wrocław, tel. 0503/39-00-90 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, na gwa
rancji, 2 x Dual Shock, 2 x karta pamięci, okablowanie, 40 gier,
- 580 zł. Wrocław, teł. 071/329-12-95, 0502/93-89-01
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, Aktion 2, oryginalne gry). Playsta
tion I, nowe i używane, każdy model, przerobio
ne, z dżojpadem I okablowaniem, gwarancja, 
możliwość wysyłki. Ceny od 300 zł. Wrocław, tel. 
0604/85-52-26 80011281

SKLEP FIRMOWY 
Ul. Piaskowa 7-9 (obok Hali Targowej)

Wrocław, tel. (071) 346 03 04 
CENTRALA 

Ul. Parkowa 25, Wrocław 
Tel. (071) 348 81 99
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750,00 ZŁ NETTO !!!

S U P E R  C E N A  
KOMPUTER Z MONITOREM W CENIE TYLKO

1557.00 ZŁ 
NETTO
( C E N A  B R U T T O  1 8 9 9 ,0 0  Z Ł )

Monitor 15" digital, obudowa Midi Tower ATX, płyta główna 
ECS, procesor AMD Duron 750 MHz, pamięć RAM 64 
MB/133 MHz, HDD 10,2 GB, karta grafiki S3 SAVAGE 4 
2D/3D -  on board, karta muzyki AC’97 3D 16 bit -  on 
board, CD-ROM 48X SPEED, FDD 1,44, mysz, klawiatura

ZESTAWY KOMPUTEROWE DLA KAŻDEGO KLIENTA 
—  DUŻY WYBÓR GIER I PROGRAMÓW 

KOMPUTEROWYCH 
Przykładowe ceny z naszej oferty:

>  M o n it o r  S A M P O  1 5 ”  K M - 5 1 1 D L  -  4 2 0  z ł  netto
>  S ka n e r P R I M A X  C O L O R A D O  U S B  -  1 7 7  z ł  netto
>  D r u k a r k a  H P  930 -  459 z ł  netto
>  M y s z  S A F E W A Y  -  7 ,5  z  ł  netto

oraz wiele innych podzespołów w atrakcyjnych cenach.

OP012121

Serdecznie zapraszamy na zakupy!!!
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SKUP I SPRZEDAZ KAS FISKALNYCH 
^SPRZED AŻ - MODERNIZACJA 

KOMPUTERÓW 0P012478
Wrocław 

ul. Strzegomska 148 
071/373 78 75 
0502 504 716

KUPIĘ DYSK TWARDY 1,2 do 4,2 GB w cenie 100-200 zl. Jele
nia Góra, tel. 075/752-34-14
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1.7 GB. Wrocław,
tel. 368-75-68, 0602/66-49-88, 0503/86-40-86
KUPIĘ DYSK TWARDY podzespoły komputerowe, CD-ROM-y.
Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/67-75-02
KUPIĘ ELEMENTY ELEKTRONIKI do drukarki HP 610C, z
uszkodzoną głowicą lub bez głowicy. Wrocław, tel.
071/346-23-52
KUPIĘ GRĘ NA PSX „Resident Evil 2", wersja beta lub demo, 
NTSC Japan i USA. Wrocław, e-raail: kennan@wp.pl 
KUPIĘ KARTRIDŻE do drukarek atramentowych HP, Lexmark, 
Canon, Epson, zużyte, od 2-8 zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/60-83-59, 0607/30-62-70
KUPIĘ KOMPUTER każdy. Wrocław,-teł. 071/365-56-67, 
0607/51-35-78
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA DREAMCAST. Wrocław, teł. 
071/353-86-43, 0501/28-38-83
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION może być z wyposa
żeniem dodatkowym. Legnica, tel. 076/866-46-74 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 przerobioną, 
Dual Shock- do 350 zł. Legnica, tel. 0604/87-21-21 - 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION z wyposażeniem,

' model obojętny, do 390 zł. Lubin, tel. 076/846-71-31 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną z grami, - 
nowszy model do 280 zł, starszy do 250 zl. Wrocław, tel. 
0503/85-12-01
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 5502, 7002, 7502, 
9002, Sega Dreamcast oraz notebooka, powyżej Pentium 100. 
Wrocław, tel. 0503/85-46-88
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION modele 7502, 9002, 
mogą być nieprzerobione. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 
0501/28-38-83
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION U oraz akcesoria. Le
gnica. tel. 076/866-46-74
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II i Sony Playstation 
Dreamcast. Wrocław, teł. 0503/85-12-01
0  KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION, każdy 

model, oraz Playstation fi, mogą być również 
uszkodzone. Wrocław, te l. 0604/85-52-26 
80011271

KUPIĘ MONITOR 17*, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, najwy
żej 2-letni • do 500 zł. Wrodaw, tel. 0602/48-74-86 
KUPIĘ MONITOR COMMODORE do komputera Amiga, koloro
wy, 1438S, 8833S, 1084S lub podobny, z Jeleniej Góry. Jelenia 
Góra, tel. 075/713-05-45
KUPIĘ MONITOR NEC w dobrym stanie. Polkowice, tel. 
0603/43-99-35
KUPIĘ NAGRYWARKĘ CD-RW może być używana, sprawna 
lub uszkodzona. Opole, tel. 077/455-09-08 
KUPIĘ NAGRYWARKĘ HEWLETT-PACKARD 81001 uszkodzo
ną, -100 zl. Wrocław, tel. 788-15-45 
KUPIĘ NOTEBOOKA. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 
0501/28-38-83
KUPIĘ PAPIER DO DRUKARKI tanio. Leszno, tel. 
0501/09-89-58
KUPIĘ PAPIER DO DRUKARKI każdą ilość do 10 zł/ryzę. Żmi
gród, tel. 0501/09-89-58
KUPIĘ PŁYTY GŁÓWNE procesory, dyski twarde, pamięci RAM
1 inne, tylko sprawne. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44, 
0603/44-53-60
KUPIĘ PROGRAMY NA PC legalne - Word 97, Windows 95/98. 
Oława, tel. 071/313-29-44
KUPIĘ PROGRAMY NA PC Windows 95 PL, Windows 98 PL,
Office, Word i inne, tylko oryginalne, z licencjami. Dzierżoniów,
tel. 074/832-17-44, 0603/44-53-60
KUPIĘ PROGRAMY NA PC Windows 98 PL, Word 97, Office,
tylko oryginały z licencją. Wrocław, tel. 071/781-86-69,
0607/70-60-08
KUPIĘ TONERY DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD od 10-11 
zł/szt. Wrocław, tel. 0607/60-83-59, 0607/30-62-70 
O  LAPTOP INTEL CELERON 700 MHz, 128 Cache, 

14" TFT, 64 MB RAM, 8 MB VGA, HDD 6 GB, 
CD-ROM x24, FDD 1.44, modem 56K, karta sie-

Oddziały:
Polanica Zdrój 074/869 04 56 

Strzelin 071/392 09 52
ciowa, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0606/82-87-36 
02025621

MONITOR 14", kolorowy, • 160 zł. Dzierżoniów, tel. 
0502/40-96-80
MONITOR 15* cyfrowy, stan b. dobry, - 250 zł. Dzierżoniów, tel. 
0605/57-94-46
MONITOR cyfrowy 17*. model Nokia 447 B, typ iCL-VE 17*, 
kineskop Sony • 350 zł, płyta Pentium AT * procesor Intel P 90 
MHz -120 zł, oraz inne. Wrocław, tel. 0502/99-81-30 
MQNITOR 17”, firmy Lifetec, kineskop Panasonic, OSD, na 
gwarancji, • 500 zł. Wrocław, tel. 0501/81-15-38 
MONITOR 14* kolorowy, mało używany, stan b. dobry, • 160 zl. 
Wrocław, tel. 0600/35-58-07
MONITOR 17* stan b. dobry, • 430 zł. Wrocław, tel. 372-64-11 
rano
MONITOR SVGA, kolorowy, -180 zl. Wrodaw, tel. 071/784-48-74 
MONITOR 15* cyfrowy, gwarancja, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/341-64-41 po godz. .19
MONITOR 15*, cyfrowy,, na gwarancji, - 290 zl. Wrodaw, tel. 
0600/36-48-77
MONITOR 17*, OSD, stan b. dobry, na gwarancji, • 510 zł. Wro
daw, tel. 0501/17-46-97
MONITOR 20* gwarancja, - 800 zł. Wrodaw, tel. 071/357-93-64 
MONITOR KOLOROWY 14* 3 szt -100 zł /szt.. Wrocław, tel. 
0607/08-64-41
MONITOR 15*, HI-Vision; wyświetlacz LCD, -190 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-36-26 •
MONITOR 17*, 1998 r. cyfrowy, OSD, funkcje na ekranie, gło
śniki, mikrofon, stan idealny, gwarancja 6 miesięcy, - 520 zl. 
Wrocław, tel. 071/341-64-41 po godz. 19 
O  MONITOR ACER 15" - 280 zł, Acer 17" - 500 zł, 

Siemens 15" • 320 zł, Siemens 17" - 370 zł, Beli- 
nea 15" - 280 zł, Hyundai 15" - 330 zł, C T X15" - 
300 zł, Sony 17" - 470 zł, Nokia 17" • 380 zł, Smile 
15" - 300 zł, Smile 17" • 490 zł, Hyundai 17" - 470 
zł, CTX 17" • 450 zł, Samsung 15" • 370 zł, Nec 
17" - 450 zł. Legn ica, tel. 076/862-36-83, 
0602/49-33-14 84017141

MONITOR ADIMICROSCAN 4P+, 15 cali, cyfrowy, OSD, 1280 
x 1024, stan dobry, • 350 zl. Wrodaw, tel. 0600/24-27-09 
MONITOR BELINEA15* OSD, kineskop Hitachi z 1998 r., stan 
b. dobry, - 310 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR BELINEA 15*. cyfrowy, OSD, • 230 zl. Wrocław, tel. 
071/355-57-78, 0503/84-43-79
MONITOR BELINEA 1997 r. 21*. rozdzielczość 1.600 x 1.200, 
OSD, stan idealny, możliwość sprawdzenia, • 820 zł. Lubin, tel. 
076/846-74-37, 0609/37-00-81
MONITOR COMPAQ 17* OSD, wysokie parametry, używany 
przez 8 miesięcy; • 610 zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
MONITOR DAEWOO 15* OSD, 1999 r., stan b. dobry, faktura 
VAT, • 330 zl. Lutynia, tel. 0609/36-94-70 
MONITOR DAEWOO CMC 1427 X 14*, okablowanie, filtr Basf, 
stan b. dobry, • 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-98-80 
MONITOR DAEWOO 14*, rok prod. 1995, stan b. dobry, • 160 
zł. Wałbrzych, tel. 0608/31-97-38 
MONITOR FUJITSU 15*. cyfrowy, funkcje wyświetlane na ekra
nie, 800x600, 100 Hz, maksymalna rozdzielczość 1280x1024, 
rachunek, gwarancja, • 320 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR HIGHSCREEN 17* cyfrowy, OSD, stan b. dobry. - 
490 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80 
MONITOR HIGHSCREEN 16* MS 1455M, plamka 0.25, OSD, 
cyfrowy, kolorowy, stan idealny, - 400 zł. Lubin, tel. 
076/724-07-76, 0605/73-24-71
MONITOR HIGHSCREEN 17*. OSD, cyfrowy, stan b. dobry • 
480 zl, monitor 14*, SVGA -120 zł, monitor 16*. Eiso • 270 zł. 
Wrocław, tel. 0501/34-68-86
MONITOR HIGHSCREEN MS 1779P 17*. cyfrowy, kineskop 
Panasonic, rozdzielczość 1600 x 1200, OSD, plamka 0.26 Hz, 
ostry obraz, stan idealny, • 550 zl. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
MONITOR HIGHSCREEN, 1998 r. 17*, multimedialny, stan b. 
dobry, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/339-21-06 
MONITOR HMSION, 1999 r. 15*, kolorowy, stan b. dobry - 310 
zl. Świdnica, tel. 074/850-56-82. 0603/50-79-14

ul.Zgodna 4 tel/f».34f-44-54
ul.Leszczynskiego 4 tel/fax.344-85-78
Ul. Piastowska 7 (Dzierzoniów| tel/fax.83-18-700 

czynne: pon-pia. 10-18, sob. 10-14
www.skynet.pl

KOMPUTERY Modemu 1 z ł
HOME GAM ES RAPTOR

pjocesor AMD DURON SSO Mhz 
płyta ECC Kt133 FSBZ66 A1X 

paniiec DIMM 121 MB ISSMhz 
dysk twardy 20 GB ATAIOO

grafika RIVA TNT 2 M M  S2MB 
cd-rom AJRTEC x50 

muzyczna SOUND Ac97

1 7 5 0

AMD DURON K O  MUS 
ECC KtISS FSB266 ATX 
DIMM 12S MB ISSMhl 
30 CB ATAIOO 
GEFORCE 2 Mx200 32 MB 
DVD ARTEC Xl2/40 
SOUND Ac97 ĄMDP

AMD ATHLON TB 1000 M lu  
ECC KtISS FSB266 ATK 
DIMM 12S MB ISSMhi 
30 GB ATAIOO 
GEFORCE 2 Mx200 32 MB 
DVD/ARTEC x 12/40 
SOUND Ac97

cena brutto raty. 175/mleś 
Wszystkie konfiguracje zawferają:stacje dyskietek, obudowę midi

lOOO B  1 4 0 0
cena brutto raty. 200/mleS 

atx,myszke,podkladke,klawiature.Raty obliczono na
cena brutto racy: 240/mle£ 

okres 10 miesiecy,pny pierwszej wplade 12%

CTX 17" VL700T 
CTX 17" EX700 
CTX 17" E x710 
CTX 1 5 ' PR500F 
COC 17 " PR705F 
CTX 17" PR711F

•870
-1090
-1180
•810
•1260
-1450

650 MB -2,2 
700 MB -2,9 
AUDIO -3,5

■  Gwarancja m m m Przeróbka za 1Playstation:;
Sprzedaż wysyłkowa ^ 0  m
PS 2 + Pad D ua l Shock II + A c tlo n  Rep ley - 1 8 9 9  KARTA PAMIĘCI GRATIS!!!

x  Pad Dual Shock 539  
x Pad Standard ■469

KOMPUTERY UŻYWANE / SKUP-SPRZEDAZ
Zawlenąja tet: FDD, OBUDOWĘ, MYSZ, KLAWIATURĘ, PODKŁADKĘ.

PENTIUM I ISO PENTIUM 1200 CELERON 300 CELERON 366 CELERON 366
RAM 32MB,HDD 540MB, 
S3 2MB,CD40M x4/4, 

MUZYCZNA

350

RAM 64MB,HDD 2,1GB, 
S3 2MB,CD-ROM x44, 

MUZYCZNA

459

RAM 64MB,HDD 1,7GB, 
53 4MB, CD-ROM x44, 

MUZYCZNA

650

RAM 64MB,HDD 2,5GB, 
S3 2MB,C&ROM x44, 

MUZYCZNA

650

RAM 64MB,HDD 8,4GB, 
53 16MB,CD-ROM x44, 

MUZYCZNA

1 0 0 0  c

o

• * o

<« Z  
ł O

Ul

H F O X
S P Ó Ł K A  C Y W I L N A  

ul. Strzegomska 11 
55-320 WILCZKÓW 

tel. 071/795-10-44, od 10 do 18 
0-601 581 476 (Środa Śląska) 
0-601 862 973 (Wrocław)>(OI ' ‘ 1

KOMPUTERY NA TELEFON 
ZAPEWNIAMY TRANSPORT NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA 

Sprzedaż ratalna - podpisanie umowy u Klienta. 
Dowolna konfiguracja, akcesoria.

Każdy zestaw zawiera: stację dyskietek, obudowę ATX, 
myszkę, klawiaturę, głośniki 100W PMPO, 

podkładkę pod myszkę.
Zestawy objęte s ą  2-letnią gwarancją.

CENY ZAWIERAJĄ 22% VAT

zestaw ■urirtHiHrriimr" ' r r r r ™
procesor Duron 650 MHz Celeron 700 MHz U Duron 800 MHz Athlon 1GHz
pamięć 64 MB DIMM 64 MB DIMM ., . \ 128 MB DIMM ■ 256 MB DIMM
dysk twardy 10 GB 10GB 20 GB 40GB
cd-rom ............ ' 50x 50x DVD-ROM i DVD-ROM
płyta główna łCT133AGPx4 VlA693AGPx2 ' KT133 AGP x 4 KT133AGPx4
karta muzyczna AC 07 AC 97 AC 87 SB Uve
karta graficzna .RWA TNT2 32MB

cena 1.450,- 1.690,- 1.990,- 2.940,-
rata (U  wisi.) 61r 73r 89,- 124,-

8

Monitory:
16"Ca«per : 570,- 15'LG580N - 570>
15“ HMsIon 580,- 15" PHILIPS i05S 690,- 17" HMSION 800,- 17" PHIUPS 107S 1100,-

KONSOLA .
V CENA S99 III.- 129,-

W w w .rw i.p l/D ntotem n 
I m o c u w  TEL / IHX: (071) 327-72-62
IIOOBOWIEJSKA20-24 TEL;KOM:0603-279-733

SPRZEDAZ WYSYŁKOWA 24H

MONITOR IBM 15* cyfrowy, OSD, kineskop Panasonic, stan b. 
dobry, plamka 0.27,100 Hz, - 320 zl. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR LG FLATRON 17", 795 FT ♦ port USB, 2-miesięcz- 
ny. - 1.600 zl. Wrocław, tel. 0601/77-51 -91 
MONITOR LG 15,1*, LCD, Studloworks 570LE, roczny, mało 
używany, stan idealny, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 0608/27-16-32 
MONITOR LG, 1999 r. 15*. cyfrowy, OSD, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/355-57-78.0503/84-43-79
MONITOR NEC 17XE OSD. wszelkie regulacje, plamka 0.26, 
stan b. dobry, - 490 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR PANASONIC 15* cyfrowy, na gwarancji, < 290 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-64-41 po godz. 19,
MONITOR PEACOCK 15 cali, kineskop Panasonic, cyfrowy, 
OSD, rozdzielczość 1024 x 768 x 75 Hz, 1998 r., stan Idealny, - 
320 zL Wrocław, tel. 071/355-25-62 po godz. 17 
MONITOR PEACOCK 15* cyfrowy, - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/784-48-74
MONITOR PHILIPS 14*, wejście euro i czincz, analogowy, • 130
zł. Chocianów, tel. 076/818-55-37
MONITOR PHILIPS czarno-biały, 14", VGA, - 70 zł. Lubin, teł.
0605/35-94-28
MONITOR PHILIPS 15*. kolorowy, 1999 r, - 330 zl. Wrocław, 
tel. 071/317-12-63
MONITOR PHILIPS 15*, OSD, stan b. dobry - 290 zi, monitor 
14”, cyfrowy, IBM, stan b. dobry • 190 zl, monitor 15*. cyfrowy - 
235 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-89 
MONITOR PROVIEW, 1997 r. 15*. cyfrowy, OSD, stan b. dobry, 
• 300 zl. Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80 
MONITOR SAMSUNG GLS117*. funkcje wyświetlane na ekra
nie, wysokie parametry, stan b. dobry, 1024x768 100 Hz, wej
ścia BNC ID-SUB, • 560 zi. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR SIEMENS 17*. cyfrowy, stan dobry - 330 zł, monitor 
15*. cyfrowy, stan b. dobry - 220 zł, monitor SVGA, analogowy - 
140 zl. Wrociaw, tel. 0504/95-89-21 
MONITOR SONY 447B .ICL* VE17C cyfrowy - 350 zł, obudowy 
AT (różne) • od 45 do 80 zl, karta sieciowa .3 COM’ - 35 zl, karty 
sieciowe .Olicom* PCI - 20 zl, karty muzyczne PCI ISA - od 40 
-50 zl, procesor AMD 166 MHz - 85 zł. Wrocław, tel. 
071/349-47-58
MONITOR SONY 15*, na gwarancji, - 300 zl. Wrocław, tel. 
0501/81-15-38
MONITOR SONY CDP200SX kineskop Trinitron, stan idealny,

N A P R A W A  
M O N I T O R Ó W  

Wrocław, ul. Wandy 20. 
tel. 783-48-97, w godz. 9-16.

malo używany, plamka 0.25 mm, • 660 zl. Wrocław, tel. 
0607/42-55-18
MONITOR YAKUMO 14". kolorowy, - 210 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/755-60-54 s
O  MONITOR LCD LG STUDIO WORKS 570E 15.1 ”, 

roczny, malo używany, 15.1" aktywnego obsza
ru, TFT, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 0608/27-16-32 
02026161

MONITORY 15*, 17*. 20*. nowej generacji - od 200-300 zł. Gło
gów, tel. 0601/85-58-45
MONITORY kolorowe, różne, 14 cali, ceny 120-140 zł. Kędzie- 
rzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84
MONITORY 14* od 170 zł, kolorowe. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
MONITORY 15*, 17*. 20’ , różne marki, cena od 170‘do 800 zl. 
Wrocław, tel. 071/360-83-01
O  MONITORY KOLOROWE 9-21". Skup • sprzedaż, 

naprawy, gwarancje, faktury VAT. Wrocław, ul. 
Trwała 1, w godz. 12-18, np. kolorowy, cyfrowy 
15” • 300 zł z podatkiem VAT, kolorowy, cyfrowy 
17" • 380 zł z podatkiem VAT. Wrocław, tel. 
071/783-76-42,0601/70-54-03 81012811

NAGRYWARKA DENON CD RW - 1.500 - 2.550 zl. Wrocław, 
tel. 0602/72-00-40
NAGRYWARKA HEWLETT-PACKARD CD Writer* 9100, 
x8x4x32, malo używana, • 350 zl. Wrocław, tel. 349-17-32, 
0501/06-62-99
NAGRYWARKA PHIUPS 4432, x4x4x32, cd-rw, najnowszy bios, 
program .Nero 5,5 pi", - 350 zł. Wrocław, tel. 364-10-43, 
0602/47-58-02
NAGRYWARKA PIONEER PDR 609 nowa, -1.300 zł. Wrocław, 
tel. 0607/66-58-24
NAGRYWARKA PIONEER PDR 55 RW wysoki model. -1.350 
zł. Wrocław, tel. 0607/66-58-24
NAGRYWARKA PIONEER PDR 609 • 1.300 zl. PDR 555 RW - 
1.350 zł. Wrocław, teł. 0602/72-00-40 
NAGRYWARKA TEAC cdw54e, cd-rw, x4x4x32, z oprogramo
waniem .Winoncd 3.8 power edition pl*, 6-mies, • 300 zi. Wro
cław, tel. 0503/33-83-03
NAGRYWARKA TEAC X4 SCSI + kontroler - 350 zl oraz nagry- 
warka Philips X8 IDE, nowa • 550 zi. Wrocław, tel. 0607/05-71-06 
NAPĘD ZIP 100 MB w bardzo dobrym stanie, bez nośnika, • 
200 zł. Wschowa, tel. 065/540-35-97 
NOTEBOOK Compaq Armada m700,64 mb ram, hdd 6 gb, 14.1* 
tft, 8 mb grafiki, modem, karta sieciowa, fdd, cd-room, usb, pod
czerwień, tv-out, - 4.850 zl. Świebodzice, tel. 0601/83-51-03 
NOTEBOOK NEC V/50 kolorowy, - 1.100 zł łub zamienię na 
kamerę video. Wrocław, tel. 071/328-40-84 
NOTEBOOK IBM 12', dysk twardy 1 GB, CD-ROM - 1.863 zł 
oraz drugi, PABLO 12*. dysk 2,25 GB, CD-ROM x 48 TEAC - 
1.863 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
NOTEBOOK 386 pamięć 8 MB RAM, HDD 70 MB, zasilacz, - 
300 zł. Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22 
NOTEBOOK 386 Zenith, pamięć 8 MB RAM, HDD 100 MB, za- '  
siłacz, • 400 zl. Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22 
NOTEBOOK 450 Compaq Presario 1694,14* TFT Active Ma- 
trix, HDD 4.7 GB Udma, DVD, FDD, ATI 8 MB x2 AGP, 64 MB

RAM, głośniki IBL bass, internet zone, bateria litowa, • 4,500 zi. 
Wrocław, tel. 071/341-38-7$, 0501/55-88-24 
NOTEBOOK 486DX SIEMENS HDD 800 MB, 20 MB RAM, FDD 
1.4, ekran kolorowy, akumulator, zasilacz, 2 gniazda PCMCIA, 
podczerwień, wyjśde zewn., klawiatura, mysz, monitor, audio, 
mikrofon, -1.100 zł. Opołe, tel. 077/442-37-34 
NOTEBOOK 486DX2 oprogramowanie Windows «95, Word, 
DOS, HDD 320 MB, 8 MB RAM, FDD 1.44 MB, matryca 10*. 
zasilacz, bateria, stan idealny, • 600 zł. Wrocław, tei. 341-39-66. 
0604/78-58-24
NOTEBOOK 486DX2/50 matryca 11* TFT kolor, HDD 800 MB, 
20 MB RAM, FDD 1.44 MB, CD-ROM x24 (zewnętrzny), bate
ria, zasilacz, stan idealny, gwarancja, • 950 z l, możl. wyst. fakt. 
VAT. Wrocław, tel. 071/3̂ 41-64-41 po godz. 19 
NOTEBOOK 486DX4/80 8 MB RAM, 500 MB HDD. kolorowy. 
CD-ROM zewnętrzny, stan idealny, cena - 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, głośniki, pod
czerwień, 2x PCMCIA, akumulator, drukarka przenośna Canon, 
Win 95' z certyfikatem, • 1.490 zi. Wrociaw, tel. 0602/17-33-45 
O  NOTEBOOK PENTIUM 120 TECRA 700 TOSHIBA 

procesor P120, 24 MB RAM, HDD 1.3 GB, FDD, 
aktywna matryca, karta muzyczna, głośniki, za
silacze, -1.400 zł., tel. 0503/02-33-31 84017441

NOTEBOOK PENTIUM 120 32 MB, 1,4 GB HDDrCD ROM, ko
lorowy, cena -1.920 zł. WIroeław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
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. 071/341-46-97 po godz. 12 
•NOTEBOOK PENTIUM 133 NEC PC-6550 32 MB RAM, HDD 
1.08 MB, matryca DSTN 11*. CD-ROM x20, klawiatura angiel
ska, • 1.625 zi z fakturą VAT. Wrociaw, tei. 071/341-46-97 po 
godz. 12
NOTEBOOK PENTIUM 133 THINK PAD hdd 2.1 gb, 32 mb ram, 
cd-rom, aktywna kolorowa matryca 12*. wbudowane głośniki, 
2x pcmcia, zasilacz, bateria litowa, brak fdd, stan dobry, - 2.000 
zl. Zielona Góra, tel. 068/325-74-80 (9-17), 0601/72-47-99 
NOTEBOOK PENTIUM 155 DELL XP i CD, 155 MHz, 48 MB 
RAM, HDD 4,3 GB, FAX-MODEM, karta sieciowa, edytor pod
czerwieni, torba - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0602/84-62-95 
NOTEBOOK PENTIUM 166 HDD 4.8 GB, FDD 1.44 MB. matry
ca 10.4*, karta muzyczna, głośniki, iRDA, CD-ROM zewnętrzny 
na LPT, bateria, torba, modem 56 kbps V.90 zewnętrzny, -1.600 
zl lub zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 0608/77-05-79 
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX SIEMENS matryca 12.1 FTF 
kolor, 40 MB RAM, HDD 2.1 GB, FDD, CD-ROM, bateria Li-lon, 
torba, gwarancja, • 2.350 zł. Wrocław; tel. 071/342-80-63 
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX TOSHIBA SATELLITE 30016 
MB RAM, HDD 2 GB. CD-ROM (12x). FDD, matryca 12* koloro
wa 24 bity, karta muzyczna +• głośniki, bateria Li-Jon, 2 x PCM- 

' CIA, mikrofon, USB, używany 11 miesięcy, stan idealny, zasi
lacz, • 1.800 zł. Wrociaw, tel. 071/353-86-43, 0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM 200 MMX laptop, 64 MB RAM. HDD 5 
GB, - 1.950 zl. Wrocław, tel. 0609/49-48-37 
NOTEBOOK PENTIUM II 266 DELL 64 MB RAM, HDD 4 GB, 
FDD, CD-ROM x24, karta muzyczna, głośniki stereo, bateria 
litowa, zasilacz, 2 x PCMCIA, IRDA, Windows, wyświetlacz 13.3* 
TFT, - 3.050 zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-06 
NOTEBOOK PENTIUM II300 TOSHIBA SATEUTE 96 mb ram, 
dysk 4.6 gb, 14.1* dstn matryca, modem v.90 56k (wbudowa
ny), głośniki i mikrofon (wbudowane), usb, karta dźwiękowa 
Yamaha 3d 16 bit, cd-rom 24x, fdd, w nowej obudowie, orygi
nalna torba, Windows 98 i MS Works (z licencją), • 4.000 zi. 
Nysa. tel. 0606/24-27-60
NOTEBOOK PENTIUM II333 TOSHIBA SATELLITE 4060 XCDT, 
64 MB RAM. HOD 4.1 GB, CD-ROM x24, iRDA, FDD, fax-mo- 
dem V.90, matryca 14.1* TFT, mikrofon, bateria Li-Jon, USB, 2 
x PCMCIA, używany 11 miesięcy, stan idealny, zasilacz, - 3.750 
zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 0501/28-38-83

!!!Skupujemy Nowe i Używane Konsole Oraz Akcesoria!!

lauStałion f i l i

>Modernizacja Playstation^ Na NTSC/PAL<

D ream cast figi
MINowa Niewiarygodna Cena!!!

-Karta Pamięci VMU -139.- ,Action R ,
-Joypad Sega -139,- -KlawiaturaSega
-Wibracja Sega -129,- -Pistolet MadCatz
-Myszka Sega

-180,- 
-139,- 
-180,-

- 1 3 9 , -  -Nieoryginalne akcesoria od -60

‘CZTERY LATA NA POLSKIM RYNKU***
Poszukujemy hurtowych odbiorców  z  całej Po lsk im

G A M E B O Y  COLORI 
239,-Harvest Moon 

-GTA2
-Metal Gear Solid
-Pockemon’y
-Driver

-79,-
-79,-
-79,-
-75,-
-75,-

-Heroes of Might & Magie -79,- 
+ dziesiątki innych gierfll od 60,- 
Akcesoria (lampki, torebki, kable, szkła 
powiększające itp.) Od 25,-zf

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,-

“ •Wybierz swój zestaw*”  
PLAYSTATION MODĘ^fe

IPAD -455 -złl
2xPADf KARTA 1MB •475, -zł
DUAL SH O CK  SO NY -519,-żłl
2xDUAL SHO CK SONY-589,-zł 
 ( Rok Gwaranci11

> > >  S E R W IS  < < -
Naprawimy każdego Playaka 

II I nla obedrzemy Cię ze akóry II 
GWARANCJA***

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową!!! 
Czas oczekiwania - do 10-clu dn llll

Niniejszy cennik nie stanowi oferty 
handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego

A.H.U.SYNITOPS VIDE0GAMES 
ul.Swobodna 41 50-089 Wrocław 
(100 motriw od Hotelu Wrocław) 
tel.(071) 782-85-58,0-501-151-757
Email: Syniłopi @pnet.»l 
ft»».-Plał«k 12.00 - I8.C ~O O S o jM tą d o lS jd ,

8.06.2001 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 107
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C-BITBIS ul. Szczytnicka 26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0-602 492 351
IDEALNY KOMPUTER 00 BIURA KASY FISKALNE 

NAJLEPSZE POLSKIE KASY FISKALNE 
FIRM Y ELZAB

JOTA .................1490,- NETTO
ALFA EXTRA TERMAL..........1840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA
FP6001 OMEGA   ....2690, - NETTO

OPROGRAMOW ANIE DLA FIRM  
INSTALACJA K A S  FISKALNYCH  

I KOM PUTERÓW  U KLIENTA 
ZAPEW NIAM Y SERW IS 

GW ARANCYJNY I POGW ARANCYJNY

V I A  C Y R IX
płyta główna DFI INTEL 810 ATXT  
procesor VIA CYRIX 500 MHz 
pamięć 64 MB/133 MHz 
dysk twardy 20 G B  ŁT}"]
FDD 1,44 MB (  I
czytnik CD-ROM 50x B n a  
grafika na płycie 
karta muzyczna na płycie 
obudowa MINI/MIDI 
klawiatura, myszka ,  . .  .

CENA BRUTT01499,-
UDZIELAMY KREDYTY GOTÓWKOWE D0100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

CENY W DOŁ 
jakość zawsze do góry

TERAZ STAC CIĘ 
NA WIĘCEJ

III DU RO N  7 0 0  M hż III

Cena 2 072 zł
Rata 122 zł

Zamów telefonicznie, fax’em, e-mail’em, dostawa, 
nstalacia i szkolenie u klienta

NOTEBOOK PENTIUM II 350 AMD K6-2, 96 mb ram, hdd 2.1 
gb, cd-rom 24x, fdd, karta graficzna 4 mb S3, kaYta dźwiękowa 
16 bit stereo, głośniki, ekran 13.3" tft color, • 2.600 zl. Głuchoła
zy, tel. 077/439-26-11
NOTEBOOK PENTIUM II 366 DELL LATITUDE 32 MB RAM, 
HDD 4.5 GB, CD-ROM x24, FDD, IRDA, mikrofon, bateria U*Jon, 
matryca 13.3* TFT, 2 x PCMCIA, USB, zasilacz, mały, czamy, 
używany 11 miesięcy, stan idealny, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 
071/353-86-43, 0501/28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM II400 AMD FUJITSU SIEMENS 32 MB 
RAM, HDD 4.7 GB, CD-ROM x24, matryca 12.1”, nowy, na gwa
rancji, • 2.900 zl. Kłodzko, tel. 074/867-17-23 
NOTEBOOK PENTIUM II 475 AMD K-6/2 NATCOMP 64 MB 
RAM, HDD 6 GB, CD-ROM, USB, karta muzyczna 16 bit 3D, 
matryca 12.1' TFT, głośniki, karta graficzna, nowy, zapakowa
ny, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-82-41 
NOTEBOOK PENTIUM II 500 ARISTON 8620 CELERON 500, 
matryca 12,1 tft, HDD 6GB, 32 MB RAM, CD, faxmodem, na 
gwarancji, - 5.500 zl. Wrocław, tel. 0601/75-67-63,0601/87-44-46 
NOTEBOOK PENTIUM II550 IBM THINK PAD Celeron, aktyw
na matryca 13.3", HDD 6 GB, 64 MB RAM, modem 56 kb PC 
V90, SVGA4 MB, cash 128, CD-ROM x24, fabrycznie nowy, na 
gwarancji, • 4.500 zl. Kłodzko, tel. 074/867-17-23 
NOTEBOOK PENTIUM II600 CELERON TOSHIBA 4300 nowy, 
128 MB RAM, HDD 12 GB, TFT 14.1* Activ, FAX-M0DEM, zasi
lacz, torba, • 5.700 zl. Wrocław, teł. 0608/33-89-68 
NOTEBOOK PENTIUM II11000 TARGA fabrycznie nowy, hdd 
14 gb, ekran 15* tft, 128 mb ram, dvd-rom, svga Sis 3d 8-64 
mb, fdd, karta muzyczna, modem 56, karta sieciowa, bateria 
li-ion, torba, zasilacz sieciowy, rękojmia 12 mies, • 7.950 zł. 
Wrocław, teł. 0608/35-28-47
NOTEBOOK PENTIUM III 500 Dell Inspłron 7500,128 mb ram, 
hdd 12 gb, modem, tv out. ekran 15.1* tft 1280x1024, • 6.000 zl. 
Wrocław, tel. 0504/90-67-30
NOTEBOOK PENTIUM III 500 TOSHIBA SATELLITE PRO 4200, 
128 MB RAM, HDD 3 GB, CD-ROM x24. FDD, iRDA, matryca 
14.1* TFT, fax-modem V.90, bateria U-Jon, wyjście TV, mlkro-

sieć, CD-ROM • 4.850 zł, notebook Dell Latidude 
CPX Pentium III 500,128 MB RAM, HDD 6 GB, 
14.1 TFT, CD-ROM, FDD, torba, nowy - 5.500 zł. 
Świdnica, tel. 0605/55-78-78 01032361

O  NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMPAO ARMADA 
M700 64 MB RAM, HDD 6 GB, 14.1 TFT, grafika 8 
MB, modem, karta sieciowa, CD-ROM, wyjście 
USB, podczerwień, wyjście na monitor, mało uży
wany, b. lekki, ok. 2,2 kg, - 4.850 zł. Świdnica, tel. 
0601/48-41-76 03003351

NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMPAO Armada M700,64 MB 
RAM, HDD 6 GB, wyświetlacz 14.1* TFT. karta grafiki 8 MB RAM, 
karta grafiki, fax-modem, karta sieciowa, CD-ROM, wyjście USB, 
port podczerwieni, wyjście na monitor, b. lekki 2.2 kg, mało uży
wany, • 5.000 zl. Świdnica, tel. 0601/48-41-76 
NOTEBOOK PENTIUM III 600 Compaq Armada m700, 64 mb 
ram, hdd 6 gb, 14.1* tft, 8 mb grafika, cd-rom, modem, karta 
sieciowa, usb, podczerwień, tv out, 3 godz. bateria, torba, 2.2 
kg wagi, bardzo cienki, bardzo mało używany, stan b. dobry, - 
5.000 zl. Wałbrzych, tel. 0601/83-51-03 
NOTEBOOK PENTIUM III 600 IBM 128 MB RAM, HDD 12 GB, 
TFT 13.3* Activ, FAX-MODEM. - 5.700 żl. Wrocław, tel. 
0608/33-89-68
NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMPAO ARMADA E500 128 
MB RAM, 6 GB HDD, 13,3 TFT, karta grafiki Ati Rage AGP 8 
MB, CD-ROM, FDD, modem 56, stan idealny, - 4.700 zl. Wro
cław, tel. 0603/53-90-90
NOTEBOOK PENTIUM III 658 DELL INSPIRON 4000 RAM 64 
MB, HDD 5 GB, 15,1*TFT 1600x1200, DVD-ROM, modem, flop, 
zip drive 100 MB, TV-out, torba, bateria, nowy, • 5.440 zl. Wro
cław, tel. 0501/16-05-46
NOTEBOOK PENTIUM III 700 COMPAO ARMADĘ E500 matry
ca 14* TFT, HDD 11.2 GB, 64 MB RAM, DVD, FDD, nagrywarka

Cena 2 158 z ł
Rata 127 zł

III ATH LO N  800  M hz III

Cena 2 403 zł
Rata 142 zł

*fi^MultiSystern sc
50433 Wrocław 
Prądzyńskiego 37/3 
tel.(071)787 27 34 
fax (071) 781 00 15; 
tel.kóm. 0501 778 434 

www.multisystem.do.pl 
info@multisystem.do.pl' 

Czynne pn-pt 10-18
PAMIĘĆ RAM 2 x 8 MB - 50 zl, 4 x 8 MB - 95 zl, fabrycznie 
nowe. Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/67-75-02 
PAMIĘĆ RAM 16 MB, SIMM, 30 pin, • 80 zł. Wrocław, tel. 
0604/54-45-34
PAMIĘĆ RAM 128 MB PC 133, nowa, gwarancja. -115 zł. Wro
cław, tel. 787-49-50
PAMIĘĆ RAM SDRAM 32 MB. 10 nanosekund, • 60 zł. Wro
cław. tel. 071/793-58-17
PLOTER ROLAND PNC 5000, tnie i drukuje termotransferem 
na foliach PCV, • 3.500 zl. Wałbrzych, tel. 0503/67-24-73 
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX, • 
220 zł. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek 
O  PŁYTA GŁÓWNA ABIT SA6/515 procesor Intel 

Pentium III 866, FCPG A133 BOX, pamięć DIMM 
BX 256 MB PC 133 MHz, dusk twardy 40,0 IBM 
DTLA 305040, karta grafiki Geforce, 32 MX, karta 
muzyczna Sound Blaster Live, Win 98, obudowa 
CODEGEN Middle Tower 60113 ATX 250 W, gło
śniki 180 W Wabozn • 220, myszka A4TECH + rol
ka, klawiatura, Chicony. Win 98 - 3.450 zł, Lubin, 
tel. 076/749-56-56, 0604/21-66-48 84017331

!!! A T H L O N  1 G H z  M l

Cena 2 699 zł
Rata 160 zł

C E L E R O N  800 M hz
Cena 2 362 zł

Rata 139 zł

P en tium  III 600 M hz
Cena 2 444 z ł,

Rata 144 zł
P en tium  III 800 M hz

Cena 2 761 zł
Ratą 163 zł

P en tium  III 1 G H z
Cena 3 104 zł

Rata 183 zł

RATY bez I wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

pł.gl U100-ATX, Obudowa ATX,CD-R x52 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riva 32Mb, FDD, 
pamięć 128Mb 133MHz DIMM,mysz,modem 
kartę dźwiękową,głośn iki, pad, klawiaturę

! ! !  O k a z j a  ! ! !

DVD 16x48 TO SH IBA  
ceńa 348 z ł

W  o f e r c i e  N o t e b o o k ’ l 
C o m p a q  c e n y  j u ż  

o d  7 0 0 z ł  
O f e r t a  n a  s t r o n ie  

w w w . r n u l t i s y s t e m . d o .p l
Z E S T A W  P R O M O C Y J N Y  

t y lk o  
W t o r e k -  Ś r o d a  

in f o r m a c ja  
w w w .m u lt i s y s t e m .d o . p l

D IM  S D R A M  B X  
1 2 8  M b  1 3 3  M H z  

t y lk o  1 3 0  z ł  
6 4  M b  1 3 3  M H z  

t y lk o  7 0 z ł

• 50 zł, procesor Pentium 100 - 30 zl, karta muzyczna -10 zl, za 
całość 130 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II LX ATX, 233-333 MHz • 80 zł. 
Wrocław, tel. 787-49-50
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ABIT BP-6 ATX, soket - 370 zł 
oraz BX Soft Menu li, 2-procesorowa - 270 zł. Wrocław, tel. 
787-49-50
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIM6VCF ATX, socket FCPGA, Via 
694, AGP x4, DMA-66, karta muzyczną, -160 zł. Wrocław, tel. 
071/341-46-97 po godz. 12
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIZ X Slot 1 s ATX, 133
MHz, UDMA 33, AGP, USB, mało używana, uszkodzony BIOS, 
stan idealny • 99 zl. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 
PŁYTA GŁOWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz (pełny), • 
400 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-94 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II/III M7VKA socket-A, pod Duro- 
na/Athlona, z kartą muzyczną. - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/341-46-97 po godz. 12
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III INTEL SR 440 BX-SLOT1. ATX
♦ TNT 16 MB + SB 64 V - 270 zł, Pentium II Intel - 440 BX - 
SLOT 1.ATX + RIVA 128ZX - 8 MB + SB 64 Cl - 200 zł. oraz 
inne. Wrocław, teł. 0502/99-81-30

Prime
Computers

O F E R T A  P R O M O C Y J N A  >«»«“  
PO OBNIŻONYCH CENACH WAŻNA DO 19..06.2001

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

MONTUJEMY KOMPUTERY 
W DOWOLNEJ KONFIGURACJI.

DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE
m m  W M M m t e m m m m

OFERTA SPECJALNA:

PN - PT 10.00 - 18.00 TEL/FAX:(071)34 152 85 
SOBOTA 10.00 -13.00 TEL/FAX (071) 78 333 04 
ul.PRĄDZYŃSKIEGO 31 WROCŁAW
e-mail: prime@poland.com tel kom. 0606 49 40 10___ _̂_____ ______________________

DyskMwarde: W ~  f lb N IT o S L IK O M 1 7 ” 0.25 950,- DRUKARKA HP 640C 
HDD 20 GB ATA100 420,- MONITOR LIKOM 17” -  830,- LEXMARK Z32
HDD 30 GB ATA10 0 ^ 1 0 ,- MÓfalTOR LIKOM 15” OSD 620,- DIMM 64 M B  SDRAM 
R M £ tN T 2  M64 32MB 185,-^MONITOR CTX PR705F 17” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM

O K I
Le x m *vrk
SEIKOSHA

370,-M. 
399,-S  
80„- 
130,- G U l i P i N

“LION” m
ATHLON THAND. 1000 MHz 

ECS KT7VZA 266 Mhz ATX ’ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATĄ100 
GEFORCE 2 MX 32 MB AGP gjg j

DŹWIĘK 32 BIT STEREO *
FAX MODEM 56 K V90 

CD ROM 52X, FDD 1,44 tóB , 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE . Ą

OBUDOWA MIDITOWER ATX x«p '3
KLAWIATURA.MYSZ.PAD g m
CENA :2.560,- &

AMD DURON 75Ó MHZ 1 
4 PC CHIPS8810 • J. 

g H  RAM 64 MB DIMM ' 
?HDD SEAGATE 10 GB ATA1Ó0 

RIVATNT2 128bit Share 
fii^DZWIĘK-ŚŻ BITSTEREO $  
 ̂CD ROM 52X LG Karta siciowa 
FDD 1,44 MB, Modem 56 kbps 
' GŁOŚNICZKI AKTYWNE i 
OBUDOWA MIDITOWER ATX‘ 

KLAWIATURA.MYSZ.PAD
C E N A : 1.540,- J®

W
.<4’

., “JA G U A R ”
AMD DURON 800 MHZ 

ECS KTV7ZA 266ATX ATA 100 
RAM 128tMB DIMM 

HDD SEAGATE 20,4 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWlĘK:32 BITSTEREO 
" FAX MODEM 56 k V90 
CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSŻ,PAD
C E N A : 1.900,-

“GEPARD”
INTEL PENTIUM III 866 MHZ 

VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV90 

CD - ROM X 52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA.MYSZ.PAD
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 Ó J M l
fon, używany 3 miesiące, stan idealny (gry, filmy działają płyn
nie), karta grafiki 8 MB, zasilacz, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-86-43, 0501/28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM III 500 ARISTON Celeron 500, matryca 
14.2, HDD 6 GB, DVD, FDD, 32 MB RAM, fax-modem, karta 
muzyczna, wbudowane głośniki, bateria litowo-jonowa (słaba), 
stan idealny, na gwarancji także bateria i zasilacz, kpi. doku
mentacja, drivery, karton, torba, kabel do modemu Win 98 i Li- 
nux, • 6.000 zi (możliwy dowóz). Zielona Góra, tel. 0603/40-14-77 
O  NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMPAO ARMADA 

E500 96 MB RAM, HDD 11 GB, FDD, CD-ROM, 
aktywna matryca 14.1", fax-modem, karta siecio
wa B, mocny akumulator, torba skórzana, zasi
lacz • 5.900 zł, Pentium III 600, Compaq Armada 
E500 - 5.400 zł, Pentium II333, Compaq 3500,32 
MB RAM, HDD 4 GB, FDD, CD-ROM fax-modem, 
matryca 13”, torba • 3.000 zł, IBM Pentium 166. - 
1.900 zł, Toshiba, Satellite Pentium 120 - 1.350 
zł, Wrocław, tel. 0501/47-70-47 80012341

O  NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMPAO ARMADA 
M700 64 MB RAM, HDD 6 GB, 14.1 TFT, modem,

wewnętrzna, modem 56k, karta sieciowa, bateria Li-ion, zasi
lacz, torba, • 6.900 zł. Wrocław, tel. 0503/58-69-86 
NOTES ELEKTRONICZNY CASI0128 MB, nowy, w opakowa
niu, srebrny, budzik, organizer, kalkulator, alarm, inne funkcje, • 
220 zł. Dzierżoniów, teł. 074/832-35-08 
NOTES ELEKTRONICZNY NEWTON cyfrowy, - 400 zl. Wro
cław, tel. 0601/56-60-09
OBUDOWA AT, - 60 zl. Jelenia Góra. tel. 075/755-60-54 
OBUDOWA big tower, - 60 zl. Wrocław, tel. 071/322-82-19 
OBUDOWA CODEGEN ATX, middle tower 4 x 5,25 i 2 x 3,5 
(zamykana) • 140 zł;, obudowy AT, MT, desktop i inne - od 50 -: 
80 zł; płyty 486 VLB PCI - od 30 - 45 zl. Wrocław, tel. 
0502/99-81-30
OBUDOWA Big Tower • od 30 zł, Mini • 25 zl, Desktop - od 20 zł 
(wszystkie z zasilaczami AT). Wrocław, tel. 0607/74-95-95 
PAMIĘĆ RAM 2 x 32 MB, SIMM 72 PIN EDO (firmy Nanya), - 
230 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79. 0502/57-65-74 
PAMIĘĆ RAM 64 MB SODIMM SD RAM PC 100, do notebooka 
- 200 Zi, 128 MB SODIMM SDRAM PC .100 ' 380 zł, 256 MB 
SODIMM, SDRAM PC 100 - 900 zł. Wrocław, teł. 0501/47-94-75 
PAMIĘĆ RAM DO NOTEBOOKA 64 MB SODIMM SDRAM PC 
100 - 200 zł, 128 MB SODIMM SDRAM PC 100 • 380 zl. Wro
cław, tel. 0501/47-94-75

PŁYTA GŁÓWNA AMD K-5 100 MHz, -130 zl. Świdnica, teł. 
074/841-93-90
PŁYTA GŁÓWNA AMD MB SUPER S7 ALI pod procesor do 500 
MHz AMD K6 2, z kartą muzyczną, wyjście AGP, -160 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD ♦ procesor AMD K-5 100 MHz, • 130 zl. 
widnica, tel. 074/841-93-90
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MICROSTAR Socket 7, Chipset ALI 
* procesor IBM 266 MMX (płyta; 4 x SIMM, 2 x DIMM, 4 x PCI,
4 x ISA), - 220 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM z procesorem 200 MMX, 64 MB 
RAM, - 290 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM z procesorem 75 MHz, - 90 zł. 
Wrocław, teł. 0604/54-45-34
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM BX z procesorem Pentium II 512 .
kB cache, -410 zł. Wrocław, tel. 071/345-53-91
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM BIOSTAR M6VBE Stot-1, Vla 133
MHz, karta muzyczna, obsługuje wszystkie procesory Intel, -
120 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 po godz. 12
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 10016 mb ram, • 140 zł. Wrocław,
tel. 0605/74-76-28
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 166-60 zł, pamięć 2 x 8 MB SIMM

^  W-w, UL. TRÓJKĄTNA 1
tel. 071/ 353-58-18, 0604 431 133
MODEL PROCESOR RAM HDD MATRYCA CD GW ARANCJA

[CALIFORNIA8700 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 6 GB 12,1 DSTN 24*CD 12 MIESIĘCY 5.490,-
UNICA PIH 650 128 MB 10 GB 14,1 TFT 6*DVD 6 MIESIĘCY 6.100,-
IBM 390 P i 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 l  366 64 MB 6,5GB 13,1 TFT 24*CD 3 MIESIĄCE 4.880,-

oraz wiele Innych...

PROCESOR CELERON 433 128 k. płyta główna AOpen 440BX 
153 MHz, 128 MB RAM PC 100, - 550 żł (możliwość przetesto
wania). Wrocław, tel. 071/363-32-92 
PROCESOR PENTIUM 133 płyta główna, 32 mb ram, • 400 zł. 
Zgorzelec, tel. 0503/80-12-69
PROCESOR PENTIUM 200 MMX INTEL płyta główna, • 170 zl. 
Jelenia Góra, tei. 075/755-60-54
PROCESOR PENTIUM 233 MMX płyta główna, obudowa AT, 
pamięć RAM 40 MB, karta muzyczna SB AWE 64. karta graficz- ^ 
na PCI, CD-ROM Toshiba x40, sterowniki, cena za całość • 400 
zl. Wrocław, tel. 071/351-67-28, 0502/33-68-37 
PROCESOR PENTIUM II333 CELERON, • 170 zl. Bolesławiec, 
tel. 0502/36-21-58
PROCESOR PENTIUM II400 INTEL płyta główna BX6, • 450 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-60-54 
PROCESOR PENTIUM II466 CELERON, - 250 zl. Bolesławiec, 
tel. 0502/36-21-58
PROGRAMY NA PC Windows 95 PL oraz Windows 98 PL, ory
ginalne, z licencjami, ceny 200-280 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/832-17-44, 0603/44-53-60
PROGRAMY NA PC symulujący konsolę Sony Playstation • 15 
zł. Legnica, tel. 0600/17-35-92
PUDEŁKA NA PŁYTY CD nowe, po wyjętych płytach, transport 
we własnym zakresie * 400 pudelek za 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/23-50-42
SKANER MUSTEK 1200 cp, pełna dokumentacja, nie uszko
dzony, -150 zl. Zgorzelec, tel. 0503/80-12-69 
SKANER PRIMAX rozdz. 1200 dpi, kolorowy, format A4> na 
gwarancji, stan idealny, • 210 zł. Legnica, tel. 076/722-58-80 

.SKANER PRIMAX Colorado 9600, uszkodzony, - 50 zł. Oleśni
ca, tel. 0606/63-17-09
SKANER UMAX S-12, • 195 zł. Wrocław, tel. 0609/49-48-37 
STACJA DYSKÓW MACINTOSH Performa 475, dysk 160 mb, •
30 zl. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
TUSZ DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD LEXMARK ory
ginalne, od 90 zł. Wrocław, tel. 0502/98-72-43 
TUSZ DO DRUKARKI EPSON kolorowy, nowy, - 40 zi lub za
mienię na tusz do drukarki Canon BJC-600. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD HP 7xx, 8xx, 9xx 
• 100 zl/szt. Legnica, tel. 076/856-35-09, 0603/55-70-44 
O  TUSZE DO DRUKAREK HP oryginalne: seria 516 

• 29A, 49A, 41 A, 45A oraz seria C66; 25A, 14D. 
Tylko hurtowo, cena 50 zł., tel. 0609/27-62-83 
02026231

WENTYLATOR PROCESORA - 10 zł. Wrocław, tel. 
0606/69-47-28
ZAMIENIĘ DYSK TWARDY 9 GB SCŚI. zapakowany • na na- , 
grywarkę 8 x EIDE lub sprzedam, • 600 zl. Wrocław, teft - 
0603/10-46-66
ZAMIENIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 2 pady. 30 płyt, 
karta pamięci, kable RGB, gazety, stan b. dobry • 500 zl, na 
konsolę Sega Dreamcast, możliwość sprawdzenia. Domaniów 
123 B, woj. wrocławskie
ZAMIENIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION nowa. gra orygi
nalna Gran Turismo 2. karta pamięci, na wykrywacz metali albo 
urządzenie do nauki języka .Sita*. Jelenia Góra, tel. 
0602/89-80-06
ZASILACZ DO PC 150 W, - 30 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/764-73-35
ZASILACZ ATX 235 W - 50 zl, 300 W - 65 zł. Wrocław, teł 
071/368-71-07
ZASILACZ AWARYJNY EVER 300 nowy, na gwarancji, możli
wa faktura VAT, • 340 zl. Radwanice, ul. Wrocławska 5, tel. 
0501/46-47-75
ZASILACZ AWARYJNY UPS 800 VA. - 160 zł. Wrocław, tei 
0608/76-28-06
ZASILACZ AWARYJNY UPS podtrzymanie komputera z moni
torem 17* (przy ciągłej pracy) przez około 30 do 40 min, - 450 
zl. Wrocław, tel. 0607/42-55-18

PŁYTY CD Z CZASOPISM ponad 200 szt., 1 zl/szt., płyty ATX 
2szt. po 70 zł, pamięci EDO 72 PIN, różne karty komputerowe. 
Wrocław, tel. 0503/31-49-50
PŁYTY CD-R 700 MB, od 1.2 zl/szt., w pudełkach od -1.8 zl/szt., 
w kopertach od 1.4 źł/szt., firm: Princo, Platinium, Dysan, Ver- 
batim, noname, Best Media, również RW-74, 80, CD 800 MB, 
CD 200 MB, pakowane po 100 szt. Wrocław, tel. 0606/42-96-23 
PROCESOR 486SX/33, - 20 zl. Wrocław, tel. 355-58-00 
PROCESOR AMD K5 90, - 40 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 
0502/82-74-46
PROCESOR AMD K6-2 233 z płytą główną ATX, wentylatorem 
i radiatorem, - 250 zł., tel. 071/316-85-96 
PROCESOR CELERON 300A od nowości pracuje na 450,MHz 
(z magistralą 10Ó MHz na płycie ABIT BH-6), slot-1, wentylator 
- 215 zł, może być z płytą ABIT BH-6, 1xlŚA, 4xPCI, 1xAGP, 
stan idealny, całość - 450 zł. Wrocław, tel. 071/318-51-85 
PROCESOR CELERON 333 ♦ wentylator, -170 zł. Głogów, tel. 
0602/84-79-96
PROCESOR CELERON 333 slot 1, - 150 zl. Wrocław, tel. 
787-49-50
PROCESOR CELERON 333 Socket PGA370, przejściówka na 
Slot 1, wentylator, radiator, mało używany, możliwość montażu, 
gwarancja -199 zł. Wrocław, tel. 0503/73-18-47

NOTEBOOKI NOWE, 
UŻYWANE, WYMIANA 

NA KORZYSTNYCH 
WARUNKACH

m m m m m
WSZYSTKIE NOTEBOOKI DO 
NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU

RAT-AUNMODniGZEBWCAmrosiadamy również szeroki w ybór telefonów komórkowych

ROWERY
AMORTYZATOR CANE CREEK AD 10 stan idealny, - 800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-28-17 po godz. 17, 0606/82-20-06 
AMORTYZATOR MARZOCCHIBOMBER ZZ SUPERFLY, 1999 
r. 70 mm, powietrzno - olejowy, b. lekki, stan idealny, prawie nie 
używany, • 1.450 zł. Wrocław, tei. 0501/81-84-36 
KUPIĘ AMORTYZATOR RST Delta HL lub Noleen Chubby LT-5, 
nowy lub używany. Legnica, tel. 076/722-40-99 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI na kolach 26*, w idealnym stanie, 
atrakcyjny • do 400 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-13-59. 
0604/95-45-25
O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE s p o r to w e j ,  

dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli - od 
3 zł. Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014561

ROWER prod. węgierskiej, męski, nowy - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/346-68-53
ROWER damski, z wyposażeniem, - 150 zł. Wrocław, teł. 
071/353-07-65, 0608/47-86-50
ROWER ARABELLA męski, 28*. srebrny metaUc, 3 biegi w tor
pedzie, stan idealny • 180 zł, oraz rowerek dziecięcy dla 4:6 *■ 
latka • 70 zł. Wrocław, tel. 0605/27-23-50' - 
ROWER MISTRAL męski, koloru bordowego, stan b. dobry, •
250 zl. Wrocław, teł. 071/348-40-01
ROWER BMX z kółkami bocznymi oraz rower górski Grand Kid.
16*, z błotnikami i bagażnikiem, cena 120 zl i 220 zi. Głogów, 
tel. 0602/62-48-07
ROWER BMX koła 20*, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, dla 
chłopca lub dziewczynki, cena - 90 i 155 zl/szt. Wrocław, tel. 
0501/84-47-08
ROWER BMX GT wyczynowy, obrót 360 stopni, wzmocnienie 
koła, rama chromowana, stan b. dobry, - 470 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-68-27
ROWER BMX MONGOOSE wyczynowy, • 800 zl. Wrocław, tel. 
0503/61-34-73
ROWER BMX PRO wyczynowy, chromowane elementy, stan b. 
dobry, • 330 zl. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
ROWER GÓRSKI osprzęt Shimano, rama Marvell, 21 przeło
żeń, koła 26*. aluminiowe rafki, nowe opony, błotniki plastiko
we, noski, 2 lampki ♦ licznik CatEye, stan b * dobry, - 320 zl. 
Legnica, tel. 076/854-81-02 -A-,.
ROWER GÓRSKI granatowy, rama CrMo 18. nowe opony Ke-
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ANT computers ul. Grabiszyńska 279; WROCŁAW 
tel: +71 360-94-36; +71 360-94-37; +71 360-94-36

KOMPUTERY
Jeżeli nie wiesz, który....zadzwoń I porozmawiaj z naszymi specjalistami; pomogą Ci zamówić 
dokładnie to, co potrzebujesz. Obniżka ćen obejmuje również zestawy nie ujęte w niniejszym cenniku.

INTEL CEL II 700/66 Mhz
Płyta PC 754 MLR FCPGA A7X 
Karta graf. TNT2128 BIT AGP SHARE 
Karta muzyczna 3D C-MEDIA OB 
64 MB RAM; 2XUSB, k. sieciowa 
Dysk Twardy 10 GB; Modem 56,6 kb 
FDD 1,44 CD-ROM X52.LG 
klawiatura, mysz, podkładka

A  A  A  r t / J»TA : 74,00*
CENA: 1449.00

INTEL CEL II 800/100 Mhz
Płyta ECS VIA694 U/D100 ATX 
Karta graf. 32 MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400Rpm U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

.  RATA: 83,00 zl

INTEL PIN 1 GHz/133Mhz
Płyta ECS VIA694 U/DMA 100 ATX 
Karta graficzna 32 MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400 U100 
FDD 1,44; CD-ROM X521G 
klawiatura, mysz, podkładka

CENA: 1699,00 CENA: 2499,00
RATA: 99,0021

AMD DURON 800/200 Mhz AMD ATHLON 1 GHz/200 Mhz 
Płyta ECS KT33 X4 AGP U/DMA100ATX Płyta ECS Kt33 X4 AGP U/A 100 ATX
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

RATA:81,00zl

CENA: 1599,00

Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

RATA: 86,00 zl

CENA: 2099,00

AMD ATHLON 1,2 GHz/266 Mhz
Płyta ECS Kt33 X4 AGP U/D 100 ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

RATA: 105,00 zl

CENA: 2199,00
Monitory HI-VISION 15" - 579,00; HYUNDA117* - 849,00 TC099 3 lata gwarancji

IBM 1120 0
C el500 ;32m b;6G B .C D ,Sound.56 .6 ,12 ,,.W 98
cena: 4800 ,00
IBM I1200
C el550 .32m b,5G B ,C D ,Sound.56 ,6 ,12",W 98
cena: 4 9 9 9 ,0 0
T osh iba  Tecra 700
P -120,24m b,1 G B,Fdd,S ound, 11,3 T F T
cena: 1 300 ,00
H ewlet Packard
P -133;32m b;2G B ;C D , Fdd,Sound; 12 T F T  
cena: 2  4 9 9 ,0 0  
Toshiba 1620CDS 
K6 475 Mhz. 32mb, 4GB,Cdx24; 
Sound, Modem 56k, 12"DSTN 
c e n a :  3 6 9 0 ,0 0

W yp rzed a ż  no teb o o kó w  
C om paq  LTE 899 ,00  PLŃ  
Palm top C om paq  1 4 9 9 ,0 0  PL N

ZMIANY 
KONFIGURACJI:

RAM 128 MB - 45,00 zł; RAM 256MB -199,00 zł; HDD 20GB - 45,00 zł; 30GB -119; 40 GB -165,00; 
Karta graf. RIVA TNT2Pro 32 MB 49,00 zł; G-FORCE2 MX 32 MB - 99,00 zł; WYJŚCIE TV - 59,00;

DOPŁATA DO DVD 
TYLKO 120,00 ZŁ!

Ivar,-hamulce tarczowe, obręcze stożkowe RJG JD1, osprzęt 
Sasch, • 1.100 zł. Szczodre, gm. Długołęka, tel. 071/399-85-20 
ROWER GÓRSKI nowy, z amortyzatorem I pełnym wyposaże
niem, gwarancja, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-22-97 
ROWER GÓRSKI męski, gruba rama, koła 26*, - 280 zł- Wro
daw, tel. 071/352-60-41
ROWER GÓRSKI kołą 26*. -100 zł. Wrocław, tel. 071/327-87-28 
ROWER GÓRSKI, 2001 r. koła 26 cali, rama na amortyzato
rach, hamulce V-brake, • 550 zł. Wrocław, tel. 0501/80-46-25 
ROWER GÓRSKI ALEX rama Cr-Mo 18*. STX RC + Dedore 
LX, stan b. dobry, • 990 zl. Wrocław, tef. 071/357-66-75. 
0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI BULLS RACING X 7.5 rama Cr-Mo. duża, 
23*, hamulce V-brake, osprzęt Shimano Acera (nowy), rafki 
Weinmann 519, piasty Paralax, - 950 zł. Głogów, tel. 
076/832-11-86, 0600/29-87-50
ROWER GÓRSKI CLASSIC, męski, fabr. nowy • 460 zł. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66
ROWER GÓRSKI CONONDALE M 400,1995 r. niebieski, CAD 
2, osprzęt Deore LX, CODA, obręcze kół Mavic 238, - 1.050 zł. 
Siciny 109, am. Niechlów, tel. 065/543-52-86 
ROWER GÓRSKI CORRADO amortyzatory przód i tyl, prze-

♦  rzutki Shimano SIS 7 i Allvio, 21 biegów, stan bardzo dobry, 
prawie nie używany, światła (przód, tył), licznik, • 700 zł. Wro
cław, tel. 0605/61-99-71
ROWER GÓRSKI CYCLEWOLF rama alumniowa 22', Dedore 
XT * Dedore LX 2000, amortyzator Suntur, V-brake, - 1.390 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI ENERGY rama aluminiowa 20”, Dedore LX, 
hamulce hydrauliczne Magura, amortyzator Akela, - 990 zl. 
Wrocław, tel. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI GIANT ATX 860 model 2001 r.. używany 3 
tygodnie, hamulce tarczowe (przód i tył), amortyzatory Magne- 
zium 431, osprzęt Shimano (cena sklepowa 4.200 zl), - 2.800 zl 
i inne rowery. Nysa, teł. 0609/40-46-09 
ROWER GÓRSKI GUDEREIT aluminiowa rama, amortyzator 
RST 381 EL, osprzęt Deore LX, nowy - 2500 zł oraz rower gór
ski Tytanal, aluminiowa rama, amortyzator Bdmber Z-2, osprzęt 
Deore LX, 27 biegów, nowy - 3500 zl, rowery I części na zamó
wienie, nowe. Świebodzice, tel. 074/854-73-04 
ROWER GÓRSKI HAWK SPLATTER FlILL RST Hi-5, RST 56, 
Shimano XT. CX, Ritchey, -1.999 zł. Wrociaw, tel. 0607/29-89-79 
ROWER GÓRSKI KERN PEAK rama Cr-Mo, Alivio, fuli, amor
tyzator z przodu i z tyłu, V-brake, - 890 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 zl. Wrocław, tel. 071/351-60-52 
ROWER GÓRSKI MARVEL młodzieżowy, 18 przerzutek, • 550 
zł. Wrociaw, tel. 071/788-60-06 
ROWER GÓRSKI NISHIKIROSE rama aluminiowa 18*. Dedo
re LX 2000 + Dedore XT, Rock Shox Judy XC, 27 przełożeń, - 
1.690 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI RICOCHET osprzęt Deore Lx, amortyzator 
przedni, aluminiowa rama, hamulce Avid, opony i siodełko WTB, 
wspornik Korę, - 1.600 zl. Żary, tel. 0502/87-18-40 
ROWER GÓRSKI TREK 930, rama chromomolibden, przerzut- 
ki przednie i tylne STX RC, korba STX RC, hamulce STX RC, 
piasty STX RC, felgi wzmacniane Ritchey, lekki, b. mało używa
ny. -1.100 zŁ Wrocław, tel. 071/353-60-72,0502/41-18*02 

Jkt ROWER GÓRSKI WHEELER rama aluminiowa, osprzęt STX,
w  lekki, stan b. dobry,,- 790 zl. Wrocław, tel, 071/357-66-75.

0603/28-89-79
ROWER KOLARSKI koła 28*. 10 przełożeń, osprzęt Shima- 
no/Modoło, stan b. dobry - 200 zł. Wałbrzych, teł. 074/666-20-51 
po godz.17, 0604/07-13-64
ROWER KOLARSKI CENTURION wyczynowy, rama Cr-Mo 
Futura, osprzęt Shimano 600, obręcze Rigida DP 18 Mavic, 
hamulce Exage 600 EX, lekki, stan b. dobry, - 750 zł. Wrocław, 
tel. 0604/05-84’ 18
ROWER KOLARSKI COLNAGO MAX osprzęt Shimano, 10 , 
przełożeń, opony bezdętkowe, stan b. dobry, • 1.300 zł. Wro
cław tel. 071/357-04-39
ROWER KOLARSKI ROMET SPRINT dla dziecka 8-12 lat, stan 
dobry, 5-biegowy, podwójne manetki hamulcowe, oświetlenie, - 
70 zł. Dzierżoniów, teł. 074/645-82-06 
ROWER SKŁADAK mały, stan dobry. • 30 zł. Wrocław, tel. 
071/336-48-84, 0602/88-21-81
ROWER TREKINGOWY osprzęt Shimano 105, stan b. dobry, - 
570 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-68-27 
ROWER TREKINGOWY CANNONDALE rama aluminiowa 18*, 
osprzęt dedore LX + Coda, 24 przełożenia, lekki, stan b. dobry,
• 1.290 zł. Wrocław, teł. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
ROWER TREKINGOWY YILUGER nowy, rama aluminiowa, 
Dedore LX 2000 + STX RC, 27 przełożeń, błotniki, bagażnik, 
oświetlenie, V-brake, stan idealny, • 1.390 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75, 0603/28-89-79
ROWER TURYSTYCZNY damski, biegi w .torpedzie”, komplet
ny osprzęt, prod. zachodniej, stan idealny - od 190 zł. Głogów, 
tel. 076/834-46-34 po godz. 16
ROWER TURYSTYCZNY damski i męski, prod. niemieckiej, koła 
28”, 3 i 5 przełożeń Shimano, bagażnik, oświetlenie, stan b. 
dobry -190 zł/szt. Wrociaw, tel. 364-19-28,0501/61-49-50

ROWER TURYSTYCZNY FENDT koła 28”, 10.5, 3-biegowy. 
oświetlenie, błotniki, od 190 zł. Wrociaw, tel. 071/793-53-14, 
0609/28-28-26
ROWER TURYSTYCZNY HERCULES koła 28”, 10.5. 3-biego
wy, oświetlenie, błotniki, od 190 źi. Wrocław, tel. 071/793-53-14, 
0609/28-28-26
ROWER TURYSTYCZNY PEUGEOT koła 28”, 10.5,3-biegowy, 
oświetlenie, błotniki, od 190 zl. Wrocław, tei: 071/793-53*14, 
0609/28-28-26
ROWEREK DZIECIĘCY BMX 12 z bocznymi kółkami, - 55 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-44-86
ROWERKI DZIECIĘCE sprawne, używane, dla dzied 5-7 lat, 
cena od 30 do 50 zl. Wrocław, tel. 0600/19-73-74 
ROWERY damski i męski, turystyczne i trekingowe, koła 28”. 5 
i 18 przełożeń Shimano, błotniki, bagażnik, oświetlenie, stan b. 
dobry, zadbane - 190 zl/szt. Wrocław, tel. 364-19-24, 
0601/88-23-06
SILNIK DO ROWERU poniemiecki, - 350 zi. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0604/61-23-09

NIERUCHOMOŚCI, 
G A R AŻE, KIOSKI

•  ABC. DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, 
spółdzielczo-lokatorskie. Wrodaw, teł. 071/342-86-02 
99000001

•  ABC. POMAGAMY REALIZOWAĆ KSIĄŻECZKI MIESZKA- 
NIOWE z premią gwarancyjną (przy zakupie mieszkania). 
Wrocław, tel. 071/342-86-02 99000001

•  AGENCJA JDD  NIERUCHOMOŚCI' przyjmie do sprzeda- 
ży i wynajęcia we Wrodawiu i okolicach: domy, lokale, 
mieszkania, grunty i obiekty przemysłowe, profesjonalna 
obsługa, licencja zawodowa. BN .JDD*, Wrocław, tel. 
071/327-78-34 99000001

BAR w wyższej szkole, z wyposażeniem, dobrze prosperujący, 
o pow. 80 m2, -. 75.000 zi. Wrocław, tel. 071/364-30-42 po 
godz. 20, 0503/80-33-12
BAR z  bogatym wyposażeniem, z lokalizacją, preferowana dzia
łalność • smażalnia ryb, gyros-kebab, od 25.000 zł. Wrodaw, 
teł. 788-20-31, 0606/55-50-80 :
BAR na terenie .Targpiastu*, uf. Obornicka, 45 m2 + magazyn, 
wyposażenie, • 55.000 zl. Wrocław, tel. 071/783-87-06, 
0503/77-76-40
BAR-ZAJAZD przy trasie Bolesławiec - Zielona Góra, komplet
ne wyposażenie, taras, 2 km od autostrady, możliwość zamiesz
kania, piwnice, parking, rolety, alarm, -139.000 zł lub zamienię 
na samochód albo mieszkanie. Bolesławiec, tei. 075/732-86-11, ■ 
0604/98-63-37.0502/60-52-65 (zdjęda do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0142 www.autogiel- 
da.com.pl)
BAZA MAGAZYNOWO • TRANSPORTOWA 4.000 m2. Wro- 
daw-Brochów, z budynkiem, sprzedaż bez pośredników, -
480.000 zł. Wrodaw, tel. 071/338-47-46
•  BIURO NIERUCHOMOŚCI .MARZENIE' przyjmie bezplal- 

nie zgłoszenia wynajmu mieszkań 3-,. 2-pokojowych, ka- 
walerek, pokoi 2- i 1-osobowych, na terenie i obrzeżach 
Wrocławia; przyjmujemy zgłoszenia sprzedaży mieszkań, 
pomieszczeń biurowych, garaży, magazynów, warsztatów, 
gruntów, domów, poniemieckich lub całych gospodarstw 
rdnych, zgłoszenia w. godz. 10-17, BN .MARZENIE, Wro
daw, tel. 071/345-27-39,071/345-22-78 99000001

BUDYNEK po byłej zlewni mleka, i5 m2, działka 5 a, możl. 
adaptaqi na bar, budynek mieszkalny lub inną działalność, •
29.000 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
BUDYNEK do remontu, w centrum Ziębic, pow. 500 m2, - 50.000 
zł lub zamienię na samochód, lub inne propozycje. Strzelin, tel. 
0604/82-42-40
BUDYNEK na działce 750 m2, teren przemysłowy, ogrodzony, 
wolno stojący, media, • 220.000 zł. Wrodaw, tel. 071/363-34-47 
BUDYNEK GOSPODARCZY 175 m2, działka uzbrojona 921 m2, 
w Kątach Wrocławskich, - 49.000 zl. Kostomłoty, teL- 
071/317-02-49 po godz.20
BUDYNEK GOSPODARCZY o pow. 84 m2, sklepik, magazyn, 
oczko wodne, działka 10 a, - 48.000 zl. Twardogóra, tel. 
071/315-04-25
BUDYNEK INWENTARSKI w Wojnowicach, 10 km od Wroda- 
wia, pow. 1400 m2, na działce 2.15 ha, wszystkie media, teren 
utwardzony i ogrodzony, - 322.000 zl. Czernica, łel. 
0609/45-54-46
BUDYNEK MIESZKALNO • USŁUGOWY 400 m2. w tym hala 
200m2, wys. 7 m, na grunde 2000 m2, w Brzegu • 45.000 zl, w 
rozliczeniu samochód lub motocykl. Brzeg, tel. 0606/69-16-83 
BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY w Kamieńcu Vfr., ok. 
70 m2, telefon, II taryfa, prąd, woda, działka własnościowa 4 a, 
autobus, na granicy miasta Wrodawia, - 75.000 zl lub wynajmę 
na dłuższy okres. Wrocław, tel. 071/310-30-41 
BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY na meblarstwo, tapi- 
cerstwo, w Kamieńcu Wr., wfasnośdowy, pow. 60 m2, - 72.000 
zł. Wrodaw. tel. 071/310-30-41

O  BUDYNEK MIESZKALNY pow. 250 m2, możliwość 
zamieszkania 3 rodzin lub 150 m2 na wszelkiego 
rodzaju działalność gospodarczą, garaż 50 m2, 
działka 18 arów, prąd, woda, telefon, w pobliżu 
rzeka i las., tel. 0600/70-45-41 02025781

BUDYNEK WARSZTATOWY pow. 100 m2, na działce 1360 m2, 
we Wrocławiu, - 230.000 zi. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
O  BUDYNEK WOLNO STOJĄCY SPRZEDAM z po

wodu wyjazdu z kraju. Kubatura 2600 m3, ok. 450 
m2, działka 1400 m2, z funkcjonującą dyskoteką 
oraz zapleczem gastronomicznym na 200 miejsc 
siedzących, z możliwością adaptacji piętra na po
mieszczenia hotelowe. Wałbrzych, okolice stre
fy ekonomicznej • 450.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/36-82-26 oraz Niemcy, 0049/82-33-78-01-30 
01032021

BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2, na dział
ce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca Kl. - 
Międzylesie, • 30.000 zł. Długopole Górne, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0602/40-03-48
BUDYNKI GOSPODARCZO-MIESZKANIOWE wolno stojące, 
przy głównej drodze Jawor-Wrocław, 12 km od Jawora, 2 km od 
trasy A4, stodda 90 m2, budynki gosp. 300 m2, bud. mieszkal
ne 120 m2, na działce 25 a, w tym plac 714a na działalność, •
45.000 zł. Jawor, teł. 0603/04-29-44 
BUDYNKI MAGAZYNOWO-BIUROWE 2.500 m2, działka 0.95 
ha, nadaje się na każdą działalność gospodarczą, w Wojnowi
cach, - 771.000 zł. Czernica, woj. wrocławskie, tel. 
0609/45-54-46
BUDYNKI MIESZKALNE 60 i 500 m2,2 szklarnie 300 i 600 m2, 
magazyn 100 m2, na działce 1 ha, 5 km od Wrodawia, bez 
pośredników - 1.200.000 zł., tel. 071/316-85-96 
O CENTRUM MEBLOWE ź 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

DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE KWATERUNKOWE załatwię
formalności. Wrocław, tel. 342-49-23
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE spółdzielczo-lokatorskie,
kwaterunkowe łub zadłużone, bez pośredników. Wrodaw, tel.
071/367-52-25
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe lub spółdziel
cze, może być zadłużone, załatwię wszystkie formalności. Wro
daw tel. 071/344-29-75
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE lokatorskie lub administra
cyjne. Ziębice, tel. 074/819-70-66
•  DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW POSZUKUJEMY 

MIESZKAŃ do kupienia, we Wrocławiu: 1-pokojowe do
70.000 zł, 2-pokojowe do 90.000 zl, 3-pokojowe do 200.000 

, zł (willowe). BN JDD”, Wrocław, tel. 071/327-78-34
99000001

•  DO WYDZIERŻAWIENIA DZIAŁKA 4000 m2, z budynkiem 
gospodarczym 60 m2, na każdy rodzaj działalności, Wro
daw Kledna. 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 zl, lokal willowy -
1.000 zł, mieszkanie (grupy pracownicze) • 9 zł/osoba/do- 
ba, we Wrodawiu oraz skplep z gastronomią - 900 zł, biu
ra • 400 z l kawalerka - 500 zł, pokój - 200 zł, w Jeleniej 
Górze. BŃ .BEZPROWIZJA*. tel, 0604/22-32-45 
99000001

DO WYNAJĘCIA BAR piwny, możliwość zamieszkania, Dąbro
wa Niemodlińska. Ópde, tel. 077/464-67-77 
DO WYNAJĘCIA BAR letni, na wsi, z parkingiem.. 20 km od 
Wrodawia - 1.500 zt/mies. Wrodaw, tel. 071/302̂ 76-12 
DO WYNAJĘCIA BETONIARNIA obenie w eksplatacji, działka 
20 a, teren ogrodzony, utwardzony, siła, woda, maszyny • 2.000 
zł/mies. Groblice, gm. Św.Katarzyna, teł. 071/311-54-14, 
0501/74-74-27
•  DO WYNAJĘCIA BIURA luksusowe, różne metraże, moż

liwość aranżacji, klimatyzacja, sieć teleinformatyczna 
ISDN, prestiżowy budynek, ochrona oraz monitoring 24 h, 
miejsca parkingowe strzeżone, lokalizacja;, okolice .Koro
ny*, przy trasie na Warszawę, bez prowizji. Wrocław, tel. 
071/320-71-70 (fax), 0601/51-96-13, 0501/74-46-00 
99000001

DO WYNAJĘCIA BIURO 80 m2 ♦ magazyn 160 m2, nowe, atrak
cyjne, wykończone, • 4.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/07-71 -53 
DO WYNAJĘCIA BIURO przy ul. Grabiszyńskiej, wyposażone, 
.wspólne użytkowanie, • 200 zł. Wrocław, tel. 339-02-92; 
0601/70-77-88
DO WYNAJĘCIA BIURO 2 pokoje, osobne wejście, telefon,

alarm, zaplecze sanitarne, 35 m2, Karłowice - 900 zl. Wrocław, 
tel. 071/325-21-85 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, pow. 140 m2, 
wszystkie media, c.o. gazowe, parking, teren ogrodzony, cena -
1.400 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, dogodny 
dojazd, 30 km od Wrodawia, w kierunku Kłodzka -1.500 zł/mies. 
Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-82-55 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK ok. 90 m2, z przeznaczeniem na 
warsztat samochodowy, magazyn lub cichą produkcję, -1/400 
zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 0609/47-53-56 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK w Kielczowie (kolonia), 90 m2, 
wolno stojący, siła, gaz, telefon, okratowany. na magazyn lub 
dchą produkcję, -  1.200 zł. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK z przeznaczeniem na działalność 
gosp., po byłej stdami, pow. 2x70 m2 * dodatkowe pomiesz
czenia gosp., woda, prąd, dogodny dojazd, zachodnie granice 
Wrodawia, na dłuższy okres czasu, cena do uzgodnienia. Wro
daw, tel. 071/317-08-50
DO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ GABINETU KOSMETYCZNEGO przy 
ul. Powstańców Śl., na usługi typu: tipsy, pedicure, manicure, 
makijaż permanentny, tatuaże • 500 zl/miesiąc. Wrodaw, tel. 
071/337-14-96, 0604/48-24-56
DO WYNAJĘCIA DOM w Lesznie, na agencję towarzyską, lub 
inne propozycje., tel. 0501/30-67-97 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA DOM w Łagowie, w woj. lubuskim, od czerw
ca do września, jeziora, lasy, atrakcje wodne, w czerwcu festi
wal filmowy, 3 pokoje, kuchnia z wyposażeniem, łazienka • 130 
zł/dobę + prąd. Łagów, woj. zielonogórskie, tel. 0608/64-02-44 
DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY nad jeziorem, w Powi
dzu (Wielkopolska) - 60 zł/domek. Powidz, tei. 063/277-61-90, 
275-19-82
DO WYNAJĘCIA DOM komfortowy, umeblowany, 6 pokoi, sau
na; garaż wolno stojący, na 2 samochody, wszystkie media w 
Środzie Śl, - 2.600 zl /mies. lub sprzedam. Środa ŚL, tel. 
071/317-39-11, 0605/34-66-71
DO WYNAJĘCIA DOM na Mazurach, o pow. 130 m2, taras o 
pow. 60 m2 z widokiem na jezioro, do jeziora 25 m. Wałbrzych, 
tel. 074/844-91-79
DO WYNAJĘCIA DOM poniemiecki, na Krzykach + garaż ♦ 
działka, - 800 zl. Wrodaw, tel. 0606/43-27-31 
DO WYNAJĘCIA DOM ul. Kdobrzeska - 3.000 zl/mies. Wro
daw, tel. 071/321-57-96
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, w Sła
wie, 2 pokoje z kuchnią, w.c., natrsyk • 70 zł/doba od osoby. 
Sława, tel. 0601/33-37-66
•  DO WYNAJĘCIA DOMY I MIESZKANIA WILLOWE dla pra- 

, cowników firm, we Wrodawiu, w cenie od 1.500 do 4.000 
zl, atrakcyjne lokalizacje, szybkie terminy zasiedlenia. BN 
.JDD*. Wrocław, ul. Nauczydelska 6, tel. 071/327-78-34, 
0501/77-87-31, 071/327-70-66 (fax) 99000001 

DO WYNAJĘCIA DWA DOMY duże, okolice Lubina, duże działki, 
atrakcyjna lokalizacja, możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej, 2.000 zł/mies. + liczniki lub sprzedam. Raszów- 
ka, gm. Lubin, tel. 076/842-83-58. 0601/18-61-61 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 2-osobowe, w nowej zabudo
wie szeregowej, z oddzielnym wejśdem, kuchnią, jadalnią, ła
zienką, telefonem oraz miejscem na grilla w ogródku, W-w Krzy
ki, - 260 zł. Wrocław, tel: 071/333-72-45 
DO WYNAJĘCIA DWA STANOWISKA warsztatu samochodo
wego, z kanałem i placem postojowym, we Wrodawiu, przy ul. r 
Krakowskiej - 1.200 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/355-61-19 wie
czorem, 0608/84-46-03
DO WYNAJĘCIA DWIE HALE o pow. 1400 m2,12 km od Wro
cławia w kler. Jelcza-Laskowic, teren ogrodzony - 2 zł/m2. 
Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-91-05 
DO WYNAJĘCIA DWIE HALE po 400 m2 każda, w Kielczowie, 
nadające się na magazyny, hurtownie, produkcję * 8 zł/m2 + 
opłaty. Kiełczów, tel. 071/398-96-29 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Inżynierskiej - 200 zl/mies. 
Twardogóra, łel. 071/315-80-52 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Różana k. wiaduktu kolejowego -  
220 zł/mies. Wrociaw, tel. 071/326-06-77, 0608/38-76-04 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Żeromskiego - 350 zł/kwar
tał. Wrocław, teł. 071/348-44-48 w godz. 14-20 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ duży z możliwością dobudowy, wła
snościowy, przy ul. Borowskiej na wprost ul. Jabłecznej, kanał, 
światło • 230 zl lub sprzedam. Wrodaw, tel. 071/322-35-00 w 
godz. 16-21.30
DO WYNAJĘCIA GARAŻ duży. okolice ul. Ślężnej • 200 zł/mies. 
Wrocław, tei. 071/367-85-56
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na Kużnikach, • 80 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/357-41-74
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Balonowej we Wrodawiu, • 
200 zł. Wrodaw, tel. 0604/85-63-33 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ pow. 20 m2 na Krzykach, okolice te
lewizji, ul. Polarna - 200 zl/m-c. Wrocław, tel. 071/339-85-60, 
0605/51-94-24
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrodawiu, róg ul. Wiśniowej i 
Powstańców SI. • 200 zł/m-c. Wrodaw, tel. 071/337-18-57 wie
czorem
DO WYNAJĘCIA GARAŻE magazyny o pow. 18 m2, teren ogro
dzony, strzeżony, b. dobra lokalizacja, we Wrocławiu, boczna

ul. Legnickiej, faktura VAT - 335 zl/mies. brutto. Wrodaw, tel. 
071/355-62-84, 0601/05-25-05
DO WYNAJĘCIA HALA pow. '1100 m2, wys. "3.5 m, pomiesz
czenia socjalne, co, woda, siła, telefon, teren ogrodzony, przy 
trasie Wrocław • Oława - 7 zl/m2. Groblice, gm. Św.Katarzyna, 
tel. 071/311-54-14, 0501/74-74-27 
DO WYNAJĘCIA H AU  o pow. 400 -1000 m2,8 km od Wrocła
wia. Św. Katarzyna, tel. 0603/84-78-77 
DO WYNAJĘCIA HALA w Trzebnicy, pow. 400 m2, wys. 5 m, 
plac utwardzony ok. 1.500 m2, wszystkie media, atrakcyjna lo
kalizacja, działka ogrodzona 80 a, blisko obwodnicy Wrodaw - 
Poznań (500 m), • 4.000 zl. Trzebnica, tel. 0601/74-66-30, 
0601/74-66-40
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, 200 m2, wys. 4 m, 20 km 
od Wrodawia (Głuchów Górny 40B), na produkcję lub maga
zyn, 2 x biura po 30 m2, pom. socjalne, plac 500 m2, utwardzo
ny, wszystkie media • 1.500 zł/mies. Trzebnica, tel. 
071/387-21-78, 071/312-07-34
DO WYNAJĘCIA HALA na Krzykach, przy ul. Pdamej, pow. 
120 m2. z telefonem, prąd 220/360 V, brama wjazdowa, po
mieszczenie socjalne, wys. 4 m, na magazyn - 1.600 zl/mies. ♦ 
VAT. Wrocław, tel. 071/339-85-60, 0605/51-94-24 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pow. 20 m2, Umeblowana, dla 
pana - 800 zl/mies. Wrodaw, tel. 071/346-63-41 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 33 m2 w starym budownictwie, 
umeblowana, bez pośredników • 500 zł/mies ♦ opłaty liczniko
we. Wrodaw, tel. 0501/60-13-80 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 24 m2, balkon, telefon, na Gą- 
dowie, - 600 zl ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/351-37-87 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w Śródmieściu, pow. 28 m2 - 
700 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/322-22-87 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA przy pl. Grunwaldzkim, II p., 
telefon, • 650 zl + opłaty. Wrocław, tel. 071/322-86-53 po 
godz. 18, 0604/97-19-75
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w okolicach Pl. Grunwaldzkie
go we Wrodawiu, telefon, 30 m2 - 750 zł/mies. Wrociaw, tel. 
071/788-72-91
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w okol. DH .Astra', umeblowa
na, z telefonem, bez pośredników - 800 zł/mies * liczniki. Wro
daw, tei. 327-47-79 w godz. 10-18, 325-81-73 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA umeblowana, jasna kuchnia z 
lodówką, w okoliczch CH .Korona* • 500 zł/mies. ♦ liczniki. Wro
daw, tel. 0601/89-81-81
DO WYNAJĘCIA KIOSK HANDLOWY typu .Metalplast*, z wy
posażeniem sklepu spożywczego, we Wrodawiu, nadaje się na 
każdą działalność, cena - 500 zl/mies. Wrocław, tel. 
071/361-01-57
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 200 m2, na każdą działalność, 
w Lubinie, os. Przylesie - 25 zł/m2. Lubin, tel. 076/749-42-22 
po godz. 21
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Lubina, 40 

m2, na biuro, gabinet, sklep odzieżowy. Cena do 
negocjacji. Lubin, tel. 0607/73-01-73 84017511 

O  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY o pow. 80 
m2, witryna, wszystkie media, w centrum Świd
nicy, cena do uzgodnienia. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86,0600/32-38-63 81012511

O  DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY w centrum, 
pow. 80 m2, telefon, ochrona, parking -1.000 
zł/mies. Wrocław, tel. 0606/99-11-65 01031641 

O  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO-MAGAZY- 
NOWY w centrum, pow. 220 m2, telefon, ochro
na, parking, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 0606/99-11-65 
01031631

DO WYNAJĘCIA LOKAL 50 m2.2 witryny, w centrum Jeleniej 
Góry > 5000 zł/mies. lub 102 m2 -100 zł/m2 (parter). Jelenia 
Góra, tel. 0604/40-85-90
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 108 m2, nowy, parter, 2 duże 
witryny, parking, na trasie Wrocław-Kamieniec Wrod., na sklep, 
biuro, magazyn, przedstawicielstwo • 18 zl/m2. Kamieniec 
Wrod., teł. 071/318-57-29
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Kowarach, pow. 240 m2, przy ulicy, 
duże witryny, po remoncie kapit., na każdą działalność -1.500 
zl/mies. Kowary, tel. 075/718-30-28, 0603/87-91-75 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Stroniu 'Śląskim, 380 V, c.o. w.c, •
1.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 047/814-70-39
DO WYNAJĘCIA LOKAL 100 m2; 4 pomieszczenia, parter, w 
centrum Legnicy, w cenie 25 zl/m2 z VAT-em lub sprzedam, •
160.000 zł. Legnica, tel. 076/866-34-07
DO WYNAJĘCIA LOKAL gastronomiczny 200 M2 przy trasie 
Legnica-Chojnów, w dągłej eksploatacji z wszelkimi pozwolę-
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MIESZKANIOWY
- oprocentowanie Od 7,45%
- możliwość kredytowania 90% wartości nieruchomości

(w Wybranych przypadkach do 100%)
- okres kredytowania do 30 lat

SAMOCHODOWY
- oprocentowanie od 4,26% (realne)
- możliwość kredytowania do 100% wartości pojazdu
- maks. okres kredytowania do 8 lat
- uproszczona procedura _______

GOTOWKA do 7.000 zl 
- bez poręczycieli
- min. formalności 0P012012

INN/ESTPOL (siedziba BiOrtosystel)
, ul. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław - 

tel. 071/341-08-25, kom, 0-607 285 262

niami, cena 2500 zl/miesiąc. Legnica, tel. 076/852-39-07, 
0.603/91-07-22 . .
DO WYNAJĘCIA LOKAL ppw. 25 m2 i 35 m2, na biura, gabi
net, w Lubinie przy ul. Kamiennej, cena -15 zł/m2. Lubin, tel. 
076/844-75-55
DO WYNAJĘCIA LOKAL pów. 45 m2, z możliwością powięk
szenia, przy ul. Słowiańskiej, cena • 700 zł/mies. Lubin, tel. 
076/842-36-18, 0603/34-69-17
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY w Lubinie, w ciągu pa
wilonów, przy ul. Drzymały, o pow. 32 m2 - 1.600 zł/mies lub 
nawiążę współpracę w branży elektronicznej. Lubin, tel. 
076/844-76:09
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro lub usługi, w centrum Lubi
na, 17 m2, - 500 zł. Lubin, tel. 076/846-09-76, 076/844-37-62 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na sklep lub restaurację, w centrum 
Lubina, 120 m2, - 70 zl /m2. Lubin, tel. 076/842-25-11, 
076/846-09-76 .
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 300 m2, nadający się na biuro, 
zakład produkcyjny, hurtownie, zapewnione wszelkie media, 
cena - 8 zł/m2 ♦ VAT. Lubin, tel. 076/749-02-31 w godz. 7-15, 
076/847-13-60 do godz. 16-22
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 100 m2 z przeznaczeniem na 
biuro, sklep, usługi lub dchą produkcję, wszystkie media • 1000 
zł/mies. Oleśnica, lei. 071/314-47-50 
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, w Oławie, obok Banku 
Zachodniego i PZU, na biuro, przedstawidelstwo, gabinet itp., 
67 m2- 1.600 zł brutto na miesiąc ♦ media. Oława, tel. 
071/303-31 -88,0502/83-50-50 (zdjęda do tej oferty można zo
baczyć w inlernecie pod numerem • AC0023 www.autogiel- 
da.com.pl)

Di} wynajęcia biura i magazyny w Legnicy, 
również gabinety, pracownie, obiekt, 

strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd, 
parking, plac manewrowy, blisko centrum, 

korzystne ceny.
Tel. 076/856-06-05,0-605 268 724.

OP994238 m
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DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Polanicy Zdrój, idealny na 
sklep, biuro, gabinet lekarski, możl. wynajęcia całości (75 m2) 
lub samodzielnej części (50 lub 25 m2), cena ok. 30 zl/m2. Po
lanica Zdrój, tel. 674/668-29-63, 0502/89-68-04 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 76 m2, w Polkowicach, w atrak
cyjnym miejscu, nadaje sie na aptekę, gabinety lekarskie, biura 
i inne, nowy, wszystkie media, - 2.000 zl. Polkowice, tel. 
076/845-68-78
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowy, 40 m2, taras 30 m2, na 
kawiarnię internetową lub na biuro • 1.500 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/784-45-68 w godz.14-18 
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowy, 41 m2, przystosowany na 
zakład fryzjersko-kosmetyczny, solarium, • 1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-45-68 w godz.14-18 
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy przy ul. Łukasińskiego we 
Wrocławiu, 35 m2, komfortowo wyposażony, na parterze, wej
ście od ulicy 1400 zł/mies.. Wrocław, tel. 071/321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY 35 m2, komfortowy, z wy
posażeniem, wejście od ulicy Szczęśliwej we Wrocławiu 1600 
zł/mies.. Wrocław, tel. 071/321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 100 ffi2, na działce o pow. 300 
m2, przy gł. trasie w kier. Poznania, • 1.000 zł (+ opłaty). Wro
cław, tel. 071/351-99-44
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowo • handlowo - magazynowy, 
pow. 470 m2, parter, teren strzeżony, telefony, sieć komputero
wa, system alarmowy, b. dobra lokalizacja i dojazd, parking, 
wysoki standard, obiek funkcjonalny, we Wrocławiu, boczna ul. 
Legnickiej • 12.500 zł/mies. netto + media. Wrocław, tel. 
071/355-62-84, 0601/05-25-05 .
DO WYNAJĘCIA LOKAL 65 m2, działka 250 m2, osobne wej
ście, telefon, ♦ biuro o pow. 120 m2 - 35 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/363-40-66 Smolec, 071/316-95-02 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 16 m2, w Rynku - 560 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/781-64-45
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 53 m2 -1.600 zł/mies. t  opłaty 
i VAT. Wrocław, tel. 0601/74-56-31 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, pracownię, 50 m2, przy ul. 
Balonowej • 700 zł/mies. Wrocław, tel. 071/788-48-51 
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy, we Wrocławiu przy ul. B. 
Prusa, pow. 42 m2, wejście od podwórza, z telefonem • 800 
zł/mies (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, teł. 322-86-31 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na sklep, biuro, usługi, 28 m2, woda, 
WC, z telefonem, siła • 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 
0607/09-50-06
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY pow. 28 m2, ul. Świdnic
ka, 3 linie telefoniczne, IV piętro, winda, bez pośredników, • 25 
zł /m2, netto. Wrocław, tel. 071/344-62-13 wewn. 408, 
0501/37-10-38
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo • usługowy, pow. 56 m2, ul. 
Zaporoska, media, telefon, gaz, siła, na biura, gabinety, sklep,
- 2.500 zł /mies.* opłaty ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/373-03-19 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 35 m2, na parterze, woda, siła, tele
fon, okratowany, nadaje się na sklep, gabinet, biuro itp, • 1.000 
zł /mies. t  opłaty i VAT. Wrocław, teł. 071/361-96-58 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, sklep, gabinet, usługi, os. 
Kozanów, 32 m2, WC, c.o., siła, z telefonem, alarm, witryna -
1.000 zl + opłaty. Wrociaw, tel. 071/357-16-20 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 110 m2 i 140 m2, od zaraz, w 
centrum Wrocławia, ogrzewanie, telefon - 40 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/344-81-35
DO WYNAJĘCIA LOKAL 14 m2, Wrocław, ul. Świeradowska, 
za odstępne - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0603/27-65-29 
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, 122 m2, z przeznacze
niem na każdą działalność biurowo-handlową, pracownię, usługi, 
warsztat, serwis, telefon, siła, alarm, duży plac - 20 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/363-43-68
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-magazynowy, na każdą 
działalność gosp., pow. 160 * 50 m2, na Ołtaszynie, media, 
siła, w.c., alarm -13 zł/m2. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
O  DO WYNAJĘCIA LOKALE USŁUGOWE: ul. Kręta 

4, pow. 22.7 m2; ul. Kościuszki 139, pow. 97.9 
m2; ul. Więckowskiego 14, pow. 65.30 m2. Infor
macja te le fon iczna, dzia ł techn., tel. 
071/343-11-39,071/342-57-15 01031131

DO WYNAJĘCIA LOKALE na biura, od 20 m2 do 80 m2, Wro
cław, ul. Krakowska, z parkingiem -1 5  zł/m2. ,, tel. 
0604/19-99-47
DO WYNAJĘCIA LOKALE 2 szt., pow. 15 m2, na salon fryzjer
ski, od 250-450 zł/mies. Wrocław, tel. 0608/45-37-63 
DO WYNAJĘCIA LOKALE BIUROWE w centrum Wrocławia, 
dobry dojazd, własny parking, telefony, różne powierzchnie • 
od 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 355-88-66, 0501/57-54-12 .
•  00 WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE : Szczytnicka, 38 

m2 • 1.500 zł ♦ liczniki, Śródmieście, 73 m2 • 2.500 zł + 
liczniki, Szczytnicka, 90 m2 - 3.500 zl ♦ liczniki, Krzyki, 
ok. PKP, 58 m2 - 2.000 zł + opłaty + liczniki, Śródmieście, 
73 m2 - 3.500 zl + liczniki. BN .LIBUCHA', Wrocław, tel. 
071/321-91-91 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 130 m2 • 1.500 zł (brutto), 
magazyn 38 m2 - 4.600 zł, biura 16*31 m2 - 23 zl/m2, ga
binety lekarskie, w centrum. BN .GL-CONSULT, Wrocław, 
tel. 071/355-70-42, 0501/14-78-67 99000001

DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 300 m2 • 5 zł/m2/mies. Wrocław, 
tel. 071/372-05-58
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 50 m2, na Krzykach, możliwość 
wjazdu do środka - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/364-25-89, 
0606/40-34-04
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN o pow. 105 m2, na terenie strze
żonym, b. dobra lokalizacja i dojazd, we Wrocławiu, boczna ul. 
Legnickiej - 15 zł/m2 netto miesięcznie. Wrocław, tel. 
071/355-62-84, 0601/05-25-05
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU 2-osobowym, dla pani, 
pokój umeblowany, samodzielny, aneks kuchenny, w willi na 
Krzykach - 250 zł, bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 
071/362-85-41
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Wejherow- 

ska, 40 m2 • 900 zł + Dczn., Krzyki, 36 m2 • 850 zi, Popo- 
wice, 40 m2 - 800 zl * liczn., pl. Grunwaldzki - 900.ŻI ♦ 
liczn., Gajowa - 900 zł, Rynek, komfort -1.300 zi ♦ liczn., 
Grabiszyńska, 40 m2, umebl., teł. - 900 zł + liczn., Dziel
na, 49 m2, - 700 zl + opł., Bacciarellego, 31 m2, komfort - 
900 zł + liczn., Wyszyńskiego, 50 m2,900 zl + liczn., .AS’ 
Nieruchomości, tei. 071/344-49-53, 0501/23-38-16 Wro
cław 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: M-2, Szczepińska, kom
fortowe - 1.200 zł ♦ liczniki, M-2, Nowodworska, nowe •
1.200 zł + liczniki, M-3, Nyska - 800 zł ♦ liczniki, M-3, Gór
nickiego - 1.000 zł * liczniki, M-2, Zachodnia - 900 zł ♦ 
liczniki, M-2, Czajkowskiego • 1.000 zł ♦ liczniki. BN .Li-

. BUCHA’ , Wrocław, tel. 071/321-91-91 99000001
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE 30-38 m2, 

komfortowe, wyposażony aneks kuchenny oraz łazienka, 
telefon, sieć SDI, prestiżowy budynek, ochrona oraz mo
nitoring 24 h, w cenie parking strzeżony oraz komórka 
gospodarcza, lokalizacja: okolice .Korony\ wylot na War
szawę, bez prowizji. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 
0601/51-96-13,0501/74-46-00 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Sudecka, 
20 m2, tel. • 600 zł ♦ liczn., Krzyki, 20 m2 - 500 zi ♦ liczn., 
pi. Grunwaldzki, 31 m2, tel. - 400 zł ♦ liczn., Kamienna, 29 
m2, umebl. - 700 zl ♦ liczn., 2-pok.: Śliczna, 33 m2, umebl. 
• 750 zł wszystko, Wojszyce, 55 m2, umebl. - 750zł wszyst
ko , Legnicka, 38 m2, umebl., tel. - 800 zl ♦ liczn. BN, 
Wrociaw, tel. 071/342-06-43, 0603/07-33-63 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Kleczkow- 
ska - 600 zł ♦ opł., Buczacka • 600 zl + opł., Racławicka, 
29 m2 - 730 zł ♦ liczn., Rynek, 28 m2 - 750 zl ♦ Dczn., 
Grabiszyńska, 22 m2 - 600 zł ♦ liczn., Zacisze • 600 zł, 
Wyszyńskiego - 800 zł ♦ liczn., Krzyki - 500 zł * liczn., 
Biskupin, • 800 zł + liczn.. .AS" Nieruchomości, Wrocław, 
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 * 
lian., Krzyki, 63 m2 • 1.200 zl + opł., Jaracza, 63 m2 -
1.200 zl ♦ woda, Tyrmanda, 60 m2 -1.000 zl * opł., Reja, 
66 m2 - 1.500 żł * liczn,, Gajowa, 70 m2 • 1.200 zl ♦ liczn 
Grabiszyńska, 60 m2 ♦ liczn., Bystrzycka, 57 m2 -1.000 
zi. + opłaty, .AS* Nieruchom., Wrocław, tel. 071/344-49-53, 
0501/23-38-16 ; 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA, POKOJE 1-, 2-, 3-osobo
we, oddzielne wejście • 250 zł, mieszkania 1-pokojowe, 
od 550 zl f liczniki, 2-pokojowe - od 800 zł * liczniki, 3-po- 
kojowe, od 1.000 zł ♦ liczniki. BU .KAMEX*, Wrocław, ul. 
Jedności Narodowej 36/5, tei. 071/321-98-13 w 
godz. 10-17 99000001

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE na 
Psim Polu, pow. 73 m2, balkon, po remoncie, licz- 
niki, - 1.200 zł ♦ opłaty., tę\. 0601/38-94-05, 
071/345-60-51 01029741

Gminna Spółdzielnia 
„Samopom oc Chłopska” w Ścinaw ie

• wydzierżawi: 3 magazyny o pow. 630,346,306 m* 
oraz pomieszczenia biurowe
• sprzeda: obiekt po zakładzie produkcyjnym o pow. 
5461150 m2, przyczepy ciągnikowe skrzynlowe-wywrot- 
ki 6 i 4 1. Cena do uzgodnienia. OPOl 2349

Tel. 076/843-62-62 lub 843-60-12.

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

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu - Śródmieście, ok. pl. Grunwaldzkiego, winda, balkon, 
pow. 57 m2, do zamieszkania od zaraz, bezpośrednio od 
właściciela -1.100 zl ♦ czynsz i liczniki., teł. 0501/29-99-61 
99000001

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w 
nowym budownictwie na Krzykach, przy ul. Ślicz
nej, pow. 50 m2, rozkładowe, kuchnia, łazienka, 
balkon, umeblowane, z telefonem, na parterze •
1.200 zł/m ies. + opłaty. Wrocław, tel. 
071/787-88-30 po godz. 17, 071/355-88-06 w 
godz. 10-15 02026031

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE (piętro w 
segmencie), Radwanice - 1.000 zł/mies. ♦ liczn., 2-pok., 
ul. Słubicka, z tel. • 1.000 zl/mies. + liczn., Komandorska • 
900 zł + opł., Kozanowska • 900 zl/mies., kawalerka przy 
ul. Korczaka • 600 zł/mies. * liczn., pokoje 2-osob., ul. 
Opatowicka, - 400 zł /mies., Swojczycka • 400 zl/mies., 
Kotsisa • 500 zl/mies. BN .MARZENIE’ , Wrocław, tel. 
071/345-27-39,071/345-22-78 99000001

0  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE wil
lowe, 43 m2 - 900 zł * opłaty. Wrocław, tel. 
071/364-46-46 80012031

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 34 m2, od 
zaraz, bez pośredników, położone w centrum Wrocławia, blisko 
dworca, umeblowane, telefon, wszystkie media, TV kablowa, 
sprzęt AGD, odnowione, łazienka z kabiną nowocześnie wypo
sażoną, dla dwóch osób; lub na gabinet, -1.100 zł ♦ liczniki i 
kaucja. Bolesławiec, tel. 075/732-26-48 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE k. Astry • 1200 
zł + liczniki. Borów, tel. 071/393-31-63 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokojowe, 39 m2, w Brzegu, 
częściowo umeblowane, blisko dworca PKP/PKS, cena - 300 
zl/m-c t  opłaty. Brzeg, tel. 0606/24-66-39 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 50 m2, kuchnia, 
garaż, - 350 zł /mies.. Jordanów Śl., tel. 07J/316-15-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, 
w Śródmieściu, 27 m2, po remoncie - 650 zł/mies. bez opłat, + 
kaucja 1.000 zl. Kłodzko, tel. 074/647-15-46 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 104 m2, 2 duże pokoje, 
kuchnia, łazienka, bardzo wysoki standard, alarm, w Legnicy

1 os. Kwadrat, do zamieszkania lub na biuro, cena 800 zł/mie
siąc. Legnica, tel. 076/722-58-89
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum Lu
bina • 300 zł/mies. + opłaty. Lubin, tel. 076/849-35-05 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38.5 m2, 
w centrum Lubina, częściowo umeblowana, jasna kuchnia, bal
kon, TV kablowa, pralka* lodówka, kuchenka mikrofalowa, tele
wizor, po remoncie - 500 zl/mies. * opłaty licznikowe. Lubin, 
tel. 076/749-70-78, 0601/92-33-74 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Oławie, w

centrum, 28 m2, na czas nieokreślony, jasna kuchnia, telefon - 
400 zł/mies. * opłaty. Oława, tel. 071/313-49-16,0502/37-63-21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi, pokój, kuchnia, łazien
ka, c.o., 36 m2, na piętrze, osobne wejście, bez mebli i telefonu
• 700 zi ♦ opłaty licznikowe. Radwanice, tel. 071/311-70-45, 
311-71-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Radwanicach, 
pow. 100 m2, może być na działalność • 1.500 zł/mies. + opłaty 
licznikowe. Radwanice, tel. 071/311-70-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 
ul. Barska 92/31, pow. 40 m2, z wygodami, łazienka, kuchnia - 
900 zł/mies. .+ opłaty. Trzebnica, tel. 071/312-08-66 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w nowym bu
downictwie, na 2 piętrze, pokój, duża kuchnia, łazienka, balkon
• 400 zl * liczniki. Wałbrzych, tel. 0602/65-30-64
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE willowe, osobne wejście, ume
blowane, 1 pokój, kuchnia, łazienka • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/351-77-24
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE, 34 m2, z tele
fonem, umeblowane, na Krzykach ul. Sanoska • 900 zl/mies. 
Wrocław, tel. 0501/58-80-86
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 50 m2, z balkonem, wyposażo
ne, telefon, TV kablowa, Krzyki-centrum, osobie samotnej, • 700 
zl /mies., płatne za rok z góry ♦. kaucja. Wrocław, tel. 
0605/72-72-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE umeblowane, pow. 32 m2, przy 
ul. Szybowcowej, z telefonem i blakonem, - 800 zl * telefon. 
Wrocław, tel. 071/364-25-89, 0608/79-78-13 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2, duży 
pokój, kuchnia, łazienka, WC, - 1.000 zł /mies. ♦ kaucja (1.000 
zł). Wrocław, tel. 071/39-08-35 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE o pow. 40 m2, - 500 zł. Wro
daw, tel. 071/354-37-82
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-POKOJOWE z kuchnią, czę
ściowo umeblowane, zadbane • 1.600 zl * liczniki. Wrocław, tel. 
071/311-72-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na parterze wil
li, umeblowane, pow. 54 m2, przy ul. Boguszowskiej (15 min. 
od centrum), • 950 zl. Wrocław, tel. 071/354-20-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Oleśnicy, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, umeblowane, komfortowe, 48 m2, wysoki parter, bal
kon, płatne z góry za‘pół roku - 500 zł + opłaty Wrocław, tel.. 
071/328-34-58
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 40 m2, na Biskupinie, w willi, 
osobne wejście od ogrodu - 750 zł/mies. bez dodatkowych opłat. 
Wrocław, tel. 347-81-99 ■
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-PÓKOJÓWE w starym budow
nictwie, pow. 45 m2, w centrum, okolice pl. Bema, umeblowa
ne, od 07.2001 r., cena 600 zl/mies. + opłaty. Wrocław, tel.. 
327-86-92, 091/488-23-14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE. 2:POKOJOWE komfortowe, 
Umeblowane, okolice hotelu Wrocław, od 01.07.01 r., cena 1200 
zł * opłaty. Wrocłąw, tel. 332-41-241 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 55 m2, 
umeblowane, sprzęt AGD, RTV itp., ul. Krynicka, bez pośredni
ków, w nowym budownictwie, cena 1100 zł + 20 zl opłaty. Wro
cław, tel. 354-11-36, 0606/52-64-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE ^POKOJOWE umeblowane,

jasna kuchnia, łazienka, balkon, we Wrocławiu, okolice D.H. 
Astra • 400 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/351-13-18 po godz. 17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 40 m2, 
we Wrocławiu na Starym Mieście, przy ul. Głogowskiej, ume
blowane/wyposażone w sprzęt AGD - 1.000 zl/mies. * opłaty, 
kaucja zwrotna 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/60-21-10 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE + nyża, 40 m2, 
kuchnia z łazienką, kamienica, boczna ul. Dworcowej, umeblo
wane - 600 zl/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 0502/83-95-32 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, 
pl. Legionów, komfortowe, peine wyposażenie • 800 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 071/328-09-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, 
częściowo umeblowane, rozkł., 50 m2, • 750 zł. Wrocław, tel. 
071/333-92-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na wsi, gm. Dłu
gołęka, dobry dojazd do Wrocławia - 390 zł opłaty i kaucja. 
Wrocław, tel. 071/351-18-65
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, 34 m2, umebl., za
dbane, dwa pokoje - 750 zl + opłaty, Kużnłki, ul. Hermanowska. 
Wrocław, tel. 071/343-02-04 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w willi, na Krzy
kach, nowe, komfortowe, całkowicie umeblowane, oddzielne 
wejście • 700 zł/mies. ♦ energia elektryczna i kaucja. Wrociaw, 
tel. 071/339-78-72, 0601/88-39-40 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, ul. 
Gliniana, 20 m2, balkon, komfortowe, z telefonem, - 600 zł * 
opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 353-22-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE bardzo atrakcyj
ne, blisko centrum, bezpośrednio, - 800 zł ♦ liczniki. Wrociaw, 
tel. 071/363-73-93 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 
przy ul. Gajowickiej, nierozkładowe, jasna kuchnia, oszklony 
balkon, po remoncie kapitalnym, VIII piętro • 700 zł/mies. ♦ opła
ty. Wrocław, tel. 0600/30-18-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, w Legnicy - 1.000 zł za 3 mies. ♦ opłaty licznikowe. Wro
cław, tel. 071/328-26-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWĆ pow. 40 m2, w 
centrum, z telefonem, cena -1.100 zl/mies. + liczniki. Wrocław, 
tel. 071/329-31-84 po godz. 20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
sprzęt AGD i RTV, przy ul. Zemskiej, cena - 1.200 zł/mies. * 
kaucja 800 zł. Wrocław,,tel. 071/785-94-70 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracowników, cena • 200 
zl/mies./osobę. Wrocław, tel. 071/354-20-58, 0503/30-42-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, umeblowane, te
lefon, w centrum Wrocławia, dla pracowników firm, studentów, 
bez pośredników, cena -1.000 zl oraz noclegi, cena - 20 zł/do
ba. Wrocław, tel. 071/780-87-00 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 
przy ul. Dąbrowskiego, z telefonem - 900 zł/mies.+ opłaty licz
nikowe. Wrocław, teł. 0501/23-01-46 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE Muchobór Wielki 
-1.900 zł/mies., możliwość wynajmu dla pracowników. Wrocław, 
tel. 071/785-76.-75
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, 
umeblowane lub nie, Psie Pole, przy ul. Bierutowskiej, balkon, 
kuehnia, łazienka - 900 zł + prąd, dla 3 studentów po 300 zl + 
prąd. Wrocław, tel. 071/345-72-85, 0601/05-25-33 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka. 27 
m2, w centrum, zadbane, • 800 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 
321-57-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, nowe, 
umeblowane, balkon, bez pośredników, Krzyki ul. Skarbowców, 
- 950 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 362-80-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Biskupinie, 
umeblowane, z telefonem, TV kablowa, media, • 1.000 zł ♦ licz
niki. Wrocław, tel. 0601/59-51-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, łazien

ka, umeblowane, kafelki, z telefonem, okolice centrum Wrocła
wia, • 700 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 0502/12-57-21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, od 
zaraz, bez pośredników, • 600 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 
071/341-19-01
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, bezpo
średnio, ul. Budziszyńska, - 700 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
071/339-70-58 do godz.14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, bezpo
średnio, ul. Róży Wiatrów, • 700 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
071/310-65-93 po godz.17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 23 m2, WC, 
kuchnia, lp., ul. Pochyła (w pobliżu pl. Legionów) - 650 zł ♦ opłaty 
licznikowe. Wrocław, tel. 787-46-94 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 22 m2, umeblowane - 800 
zl/mies. Wrocław, teł. 071/346-63-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, 
wysoki standard, we Wrocławiu, |to remoncie, umeblowane, z 
telefonem, TV kablowa, bez pośredników, kaucja - 850 zl/mies. 
+ opłaty. Wrocław, tel. 071/353-14-40 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2 - 900 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/363-44-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 47 m2, na Biskupinie, 1 
pokój nieumeblowany, • 900 zł /mies. ♦ opłaty ♦ kaucja. Wro
cław, tel. 0601/31-31-91, 071/351-97-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Wro
cławia, czyste, umeblowane, AGD, telefon, - 1.300 zł /mies. + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/352-46-85, 0601/73-92-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w nowej zabudowie szerego
wej, 50 m2,2 pokoje, kuchnia, jadalnia, łazienka, telefon, miej
sce na grilla, W-w Krzyki, - 1.000 zi bez dod. opłat. Wrocław, 
tel. 071/333-72-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, w dom- 
ku jednorodzinnym, Osobne wejście, umeblowane, TV, lodów
ka, pralka, cena dla 2-ch osób • 850 zl, max. 4 osoby. Wrocław, 
tel. 071/357-31-39
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we W-wiu, ul. 
Kościuszki, 4 p., telefon, > 800 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 
0501/17-56-72
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w domku w Maśllcach, 2 poko
je, kuchnia, łazienka, pralnia, osobne wejście, ogród, wyposa
żone: pralka, lodówka, sprzęt AGD, może być na biuro lub gabi
net, -350 zl /osobę. Wrocław, tel. 071/354-40-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Ze- 
msklej, we Wrocławiu, telefon, TV kablowa, umeblowane, pow. 
36 m2 - 800 zł/mies., bez pośredników. Wrocław, tel. 
071/789-61-22
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE bez pośredni
ków, 44 m2, częściowo umeblowane, II p., rozkładowe, balkon, 
z telefonem, ul. Klodnicka - 800 zl ♦ opłaty. Wrocław, tel.
351-38-71 po godz.17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Przy
jaźni, umeblowane, z telefonem, internet, po remoncie, bez 
pośredników - 1.000 zl/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 
071/321-91-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy pl. Ko
ściuszki, pow. 50 m2, ił p. - 1.300 zł/mies. + liczniki. Wrocław, 
tel. 071/343-13-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe,

okol. ul. Grabiszyńskiej, Zaporoskiej, Gajowickiej, Hallera • 800 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/338-22-33, 0603/4̂ -26-02 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, 1.5 km od centrum Korona Psie Pole - 700 zł/mles. + liczni
ki, płatne za 2 mies. z góry. Wrocław, tel. 0503/30-42-07 
DO WYNAJĘCfA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, przy ul. 
Hallera, rozkładowe, kompletnie umeblowane, AGD, c.o. miej
skie, chętnie dla studentek lub pań pracujących • 900 zł/mies. + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/330-08-08 wieczorem, 0604/52-97-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pani niepalącej, chętnie stu
dentce, • 300 zl. Wrocław, tel. 071/325-85-98 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, 30 m2, ok. ronda, 
na ul. Powst. śl. - 800 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 0603/81-06-18 
tylko po godz. 14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2, lip, na 
Kozanowie, telefon, TV sat., umeblowana kuchnia - 950 zł/mies.
• liczniki. Wrocław, tel. 071/783-80-59
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, 36 
m2, umeblowane, jasna kuchnia, balkon, telefon, po remoncie, 
ui. Horbaczewskiego • 850 zł + opłaty. Wrocław, teł. 
0501/12-72-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Śródmieściu, 
umeblowane i wyposażone, atrakcyjne, telefon - 850 zl + opła
ty. Wrocław, tel. 0501/06-63-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, dla 1 lub 
2 mężczyzn, w domu jednorodzinnym, osobne wejście, WC, 
łazienka, umeblowane, sprzęt AGD, TV kablowa, niski parter, 
dzielnica Krzyki, możliwość wynajmu z pomieszczeniem 20*n2 
na garaż lub magazyn, • 800 zl. Wrocław, tel. 071/339-75-87, 
0501/59-89-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w przyziemiu willi, osobne wej
ście, kuchnia, łazienka, 30 m2, Karłowice, bez dodatkowych 
opłat, cena 800 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/325-05-14, 
0501/95-76-59
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchni*, łazien
ka, osobne wejście • 700 zl. Wrocław, teł. 071/333-73-96 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na ul.Zielińskie
go, ll/IV piętro, wolne od lipca, cena 890 zl + opłaty. Wrocław, 
tel. 071/339-79-33 po godz. 20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE centrum, ul. 
Kruszwicka, umeblowane, telefon, TV kablowa, rozkładowe - 
850 zł + liczniki. Wrocław, tel. 0502/83-67-31, 0502/17-67-55 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 45 m2, ul. Kraszewskiego, ume
blowane, po remoncie, cena 750 zl + opłaty (czynsz, gaz, prąd). 
Wrocław, tel. 071/364-39-90
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, umebl, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, umebl, - 
900 zł. Wrocław/teł. 071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE nowe, komfor
towo wykończone, 36 m2, ul. Hłaski, na II. piętrze - 900 zł * 
opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 373-08-47, 0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 56 m2, w oko
licy ul. Hallera, umeblowane, wyposażone, media miejskie, bal
kon, dodatkowo ogródek • 1100 zł ♦ opłaty licznikowe.1 Wrocław, 
tel. 0604/40-58-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, 
pow. 72 m2, na I piętrze, umeblowane, rozkładowe,, z telefo
nem, przy ul. Krynickiej, cena 1000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
071/387-82-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na parterze, z 
kuchnią i łazienką, z telefonem, nadaje się na gabinet lub biu
ro. Wrocław, tel. 0601/96-71-07, 071/325-14-11 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA OBIEKT handlowo - magazynowy, 2 magazy
ny, 900 m2 + obiekt biurowo • sklepowy 250 m2, plac utwardzo
ny 2000 m2, wszystkie media, - 13.000 zł. Środa Śl., tel. 
071/317-39-11, 0605/34-66-71
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU lub całą kamienicę, w cen
trum Jeleniej Góry • 100 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 0607/40-85-90 
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
umeblowane, c.o. gazowe, telefon, ogród, osiedle Pilczyce •
1.000 zl/mies. ♦ liczniki i kaucja. Wrocław, tel. 071/351-64-38, 
0608/62-39-39
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU NA WSI pow. 120 m2.3 po
koje, kuchnia, łazienka, WC, ładna okolica, 25 km od centrum, 
pomieszczenia gosp. z maszynami stolarskimi, garaż, dzkiał- 
ka, cena • 950 zł/mies albo inne propozycje. Wrociaw, tel. 
071/317-71-25 wieczorem
DO WYNAJĘCIA PAWILON handlowy, typ Metalplast, w Dzier
żoniowie, duże okna, wejście do środka, woda, instalacja el. - 

-  1.200 zł/mies. Dzierżoniów, tel. 0604/06-82-81 .
DO WYNAJĘCIA PAWILON handlowo-usługowy, wyposażony 
w regały, duże okna wystawowe, rolety • 45 zl/m2 mies., w Wał
brzychu, przy ul. Wrocławskiej 23a. Wałbrzych, teł. 
074/842-40-58
DO WYNAJĘCIA PLAC o pow. 30 arów, w Legnicy, na osiedlu 
Kwadrat, cena 1000 zl/miesiąc. Legnica, tel. 07.6/722-58-89 
DO WYNAJĘCIA PLAC w centrum Wrocławia, o pow. 2000 m2, 
woda, kanalizacja, prąd • 40 kW, utwardzony, ogrodzrfhy, moż
liwa zabudowa i długa umowa najmu • 3 zl/m2. Wrocław, tel. 
0605/69-24-22
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1- i 2-osobowe, umeblowane, z do
stępem do kuchni i łazienki, osobne wejście • 300 i 500 zl/mies. 
Wrocław, tel. 349-37-42
DO WYNAJĘCIA POKOJE z kuchnią, łazienką, w centrum Wro
cławia, umeblowane, telefon, dla pracowników firm, studentów, 
bez pośredników, cena - 250 zi łub noclegi, cena • 20 zł. Wro
cław, tel. 071/780-87-00
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3-OSOBOWE dla mężczyzn pra
cujących iub studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wejście, 
cisza • od 250 do 280 zl/mies. od osoby. Wrocław, tel. 
071/324-10-86, 071/398-84-27, 0600/91-14-48 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-osobowy • 600 zl i 1-osobowy - 
300 zł, Psie Pole • Zgorzelisko, kuchnia, łazienka, osobne wej
ście. Wrociaw, tel. 0603/32-88-45 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1- i 2-osobowe, Krzyki, blisko przy
stanek autobusowy - 350 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w samodzielnym 2-pokojowym miesz
kaniu dla niepalącej dziewczyny, w okolicy pl. Grunwaldzkiego,
• 350 zl., tel. 071/321-62-68 po południu
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, Bielany Wrocławskie, • 
400 zł. Bielany Wrocławskie, teł. 071/311-24-48 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 20 m2, • 170 zł /mies.. Jordanów Śl., 
tel. 071/316-15-41
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, umeblowany, używalność 
kuchni i łazienki • 250 zl/osoby. Wrocław, tel. 071/345-80-38 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, umeblowany, z używal
nością kuchni i łazienki - 280 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/345-80-38
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pani, z oddzielną kuchnią • 300 
zi. Wrocław, tel. 071/357-23-54
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni, łazienki, pral
ki • 600 zł/para lub 400 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/355-94-71 
po godz. 15
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącego pana • 400 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/793-45-12
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, ul. Świętokrzyska - 500 
zł/mies. Wrocław, teł. 0600/54-47-13 .
DO WYNAJĘCIA POKÓJ komfortowy, umeblowany, ul. Norwi
da - 500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/328-23-99 do godz.13 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z balkonem. III p., dla starszej osoby
• 250 zł/mies. Wrocław, tel. 071/328-04-05
DO WYNAJĘCIA POKÓJ okolice pl. Grunwaldzkiego, • 330 zl. 
Wrocław, tel. 071/322-34-81, 0603/32-78-86 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, - 400 zl. Wrocław, tel. 
071/311-24-48

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum Wrocławia, komfortowy, 
dla pani - 400 zł, bez dodatkowych opłat. Wrocław, teł. 
071/782-21-98
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla mężczyzn, w miesz
kaniu studenckim, przy ul. Szczytnickiej - 220 zl/mles. od oso
by. Wrocław, tel. 071/322-12-93 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pani, w zamian za opiekę. Wro
cław, tel. 071/354-40-18
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób niepalących, przy ul. Bal- 
nowej - 250 zl/osoba. Wrocław, tel. 071/788-48-51 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 pań, w mieszkaniu stu
denckim, 12 m2, jasny, pełny komfort, przy ul. Wieczystej - 310 
zl/osoba. Wrocław, tel. 071/336-67-06 w godz. 18-20, 
0602/70-66-72
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, w mieszkaniu studenc
kim • 350 zl/osoba. Wrocław, teł. 071/348-18-45,0605/31-98-63 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w komfortowo urządzonym mieszka
niu, ul. Powstańców śl, - 550 zl. Wrocław, tel. 0600/15-62-75 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, dla dwóch osób, wspól
na kuchnia i łazienka, cena 200 zł/osobę, bez dodatkowych 
opłat, osiedle Rakowiec. Wrocław, tel. 071/341-43-78 po 
godz. 17
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, na Ołtaszynie, kuchnia, ła
zienka, dla 1 lub 2 osób • 400 lub 600 zł/m-c. Wrocław, tel. 
071/368-73-67, 0604/58-02-94
DO WYNAJĘCIA POKÓJ blisko centrum, dla 1 osoby • 400 
zł/m-c, dla 2 osób - 250 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/355-77-57 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku jednorodzinnym, z używal
nością kuchni i łazienki, osobie samotnej, - 400 zl. Wrocław, 
tel. 071/363-13-78
DO WYNAJĘCIA POKÓJ, - 300 zl. Wrocław, tel. 071/373-84-22 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącej pani, chętnie student
ce - 300 zl/mies. Wrocław, tel. 071/325-85-98 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla młodej pani, studiującej lub pra
cującej, umeblowany, używalność kuchni i łazienki, b. dobry 
dojazd do centrum - 300 zl/mies. Wrocław, tel. 071/353-24-47, 
0608/11-14-23
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, na Złotnikach, umeblo
wany ♦ kuchnia, łazienka, dla osoby niepalącej, dobre warunki,
- 350 zł. Wrocław, tel. 349-24-30 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, na Karłowicach, dobry 
dojazd do pl. Grunwaldzkiego i do centrum, cena • 300 
zł/mies/osobę. Wrocław, tel. 071/793-54-82, 0601/05-08-18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ wszystkie media, cena - 500 zl/mies. 
Wrocław, tel. 071/361-01-57
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, w centrum Wrocławia 
dla pani, - 400 zł. Wrocław, teł. 071/782-21 -98 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy w willi, • 350 zł /mies.. 
Wrociaw, tel. 071/372-62-94
DO WYNAJĘCIA POKÓJ przy pl. Grunwaldzkim, od lipca, dla
dwóch niepalących pań lub jednej, cena 300 zł/osobę. Wrociaw.
tel. 327-92-68 w godz. 8-11, po 19
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 24 m2 - 400 źl/mies. + opłaty
za prąd. Wrocław, tel. 071/346-49-77
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla studentki • 200 zl/mies. Wrocław,
ul. Jaworowa 30/5
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z możliwością korzystania z kuchni, 
na 2 mies. VII i VIII 2001 r., we Wrocławiu, na Krzykach • 300 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/372-52-48 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 20 m2, umeblowany, dla osób pracu
jących - 250 zł/ośobę. Wrocław, tel. 071/372-08-51, 
0502/93-67-08
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 kobiet uczących się lub 
pracujących, dogodne warunki, korzystanie z WC, łazienki i 
kuchni, pełna swoboda, b. dobry dojazd do centrum i uczelni, 
spokojna okolica - 300 zl/miesiąc od osoby, bez dodatkowych 
opłat. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, dla studentów I i II roku, na 
Biskupinie, umeblowany, z dostępem do kuchni i łazienki, - 400 
zł. Wrocław, tel. 071/347-84-25, 0603/69-40-13 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 20 m2. z kuchnią i łazienką dla jed
nej osoby - 500 zl, dla pary - 700 zł, bez dodatkowych opłat. 
Wrocław, teł. 071/349-42-67
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, 
przy ul. Strachocińskiej, 5-pokojowy, pow. 125 m2, wysoki stan
dard, umeblowany, taras, 2 balkony, ogródek, telefon, c.o. ga
zowe, ogrodzony, bez pośredników, cena • 2.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/367-83-84
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o łącznej pow. 200 m2, na 
cele produkcyjno-handlowe, w rozwijającym się centrum han
dlowym, - 1.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-30-59, 077/416-43-47 
po godz.19
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE w Legnicy - S00 
zl/mies. Legnica, tel. 076/856-02-23 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 150 m2, w Siechni- 
cy, 15 km od centrum Wrocławia, siła, WC, zaplecze biurowe, z 
telefonem, blisko PKP, PKS i MPK, dogodny dojazd, z przezna
czeniem na produkcję lub magazyn, możliwość powiększenia o 
poddasze, cena • 970 zł/mies. Siechnice, tel. 071/311-53-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w Strzelinie, ul. Oławska 
19, 30 m2,140 m2, 150 m2, 400 m2, wszystkie media, teren 
ogrodzony, parkingi, drogi, atrakcyjna lokalizacja, faktura VAT.- 
9 zl/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 0602/44-78-77 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe i magazynowe, w 
budynku wolno stojącym, pow. 120 m2, w okolicy Polskiego 
Radia, cena 2.500 zl/mies. Wrociaw, tel. 071/339-72-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowo-mieszkalne, pow. 
120 m2, (50 i 70 m2), przy trasie wyjazdowej w kier. Warszawy, 
okolice centrum handlowego Korona - 20 zł/m2 mies. Wrocław, 
tel. 071/326-20-23
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA przy ul. Kościuszki - 10 
zł/m2. Wrocław, tel. 07,1/315-31-06, 0502/58-46-82 
O  DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na hurtownię 

lub produkcję, w centfum Wrocławia, pow. 250 
m2, działka 1200 m2, ogrodzona. Okazja - tanio!II. 
Wrocław, tel. 071/352-83-98 po godz. 16 
01031471

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 40 m2, w centrum 
Lubina, -1.500 zl. Lubin, tel. 0607/73-01-73 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na os. Ustronie, pow. 30 
m2 • 450 zl/mies. Lubin, tel. 0605/82-77-41 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE BIUROWE do 100 m2, w 
centrum Wrocławia, dogodny dojazd, parking, • 35 zl /m2. Wro
cław, teł. 071/343-86-66, 0601/91-52-76 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE handlowo-biurowe, 25 m2, 
z telefonem, przy ul. Grabiszyńskiej 8 -1.000 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/354-53-37
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE o pow. 150 m2, na miesz
kanie, usługi lub biuro, cena • 1.500 zł/mies. Wrociaw, tel. 
071/361-01-57, 0606/61-85-11
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 2 szt. po 15 m2. z zaple
czem sanitarnym, WC, na magazyn, hurtownię, biuro, cichę pro
dukcję, - 450 zł. Wrocław, teł. 071/372-62-94 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na biuro, 50 mkw, w dom
ku jednorodzinnym, okolice Centrum Korona • 1200 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 0600/28-82-79
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA handlowo-usługowa, we 
Wrocławiu, na Biskupinie, pow. 37 m2 - 800 zł/mies. (brutto), 7 
m2 - 250 zł/mies. (brutto). Wrocław, tel. 071/347-71-03 w 
godz. 10-18
DO WYNAJĘCIA SKLEP 120 m2, w Ścinawie ■ 1.000 zl/mles. 
Ścinawa, lei. 076/843-66-22. 076/843-75-20 
DO WYNAJĘCIA SKLEP we Wrocławiu, przy ul. Jedności Na
rodowej, pow. 13 m2 -1.500 zl/mies. Wrociaw, tel. 071/338-29-60 
DO WYNAJĘCIA SKLEP w centrum, 43 m2, wysoki standard,

Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Domaniów, woj. dolnośląskie
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż 

nieruchomości własnej
położonej w miejscowości Goszczyna nr 32/b.

Działka nr 72/5 i 60/4 o łącznej pow. 0,93 ha, zabudowana budynkiem 
biurowo-socjalno-gaiażowym, stacja CPN. Nr. księgi wieczystej 19036. 

Uokaiizacja obiektu przy wyjeździe z autostrady, kierunek Oława-Strzelin, 
około 500 m.

Ceny wywoławcza - 450.000 zł
OP012363

Oferty można składać pod adresem: SKR Domaniów 58 A, 55-216 Domaniów 
Telefon kontaktowy: 071/313-11-69

S P R Z E D A J  M I E S Z K A N I E  
K U P  DOM

• Domy z działką 600 m2 
od 179.000 15 km od Rynku 

• Domy pod lasem z działką 1000 m2
od 169.000 Oborniki Śl.

Miłoszyce k. Kamieńca 
UWAGA - NOWE ATRAKCYJNE TERENY!!!

tel. 071/352-91-59
Wrocław, ul. Milicka 32 (k. Marino)
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- domki wolno stojące 
typ “ A ” , “ B ” ,

T Y P  “A ”
pow. użytkowa - 220,7 m' 
pow. całkowita - 365,1 m’ 
kubatura - 785 m'
T Y P  “ B ”
pow. użytkowa - 200,9 m' 
pow. całkowita - 338,0 m' 
kubatura - 670 m'
T Y P  “ C ”
pow. użytkowa - 171,4 m' 
pow. całkowita - 271,6 m‘ 
kubatura - 630 m’
T Y P  “ D ”
pow. użytkowa - 150,9 m 
pow. całkowita - 238,5 m’ 
kubatura - 750 m'
Wartość domku: stan surowy zamknięty

wartość działki uzbrojonej - 94,00 zt/m2

} 256.493 zł 

} 245.010 zł 

} 210.356 zł 

} 190.537 z ł l

Płatność w ratach. 
Ulga budowlana.

MIENIEC WROCŁAWSKI

Budow a,w  s tan ie  su row ym  zam kn ię tym  
w raz z  e lew acją, uzbro jen iem  - ' " ■' 
zew nętrznym  i n ie zbędną  in frastrukturą.

? TERMIN - 2001 r. 
J < U P J D Z I ^ Y U W A Ś ^ J P U S T ^

TEL. 328-47-85 
328-10-15

SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA “KAMIENIEC” 
50-376 WROCŁAW, UL. W ROŃSKIEGO 14

możliwość wynajmu, nowa plomba • 80 zł/m2 + liczniki. Wro
daw. tel. 071/351-00-02
DO WYNAJĘCIA STODOŁA 200 m2, posadzka betonowa, bez 
przegród - 4 zł/m2. Spalona, gm. Kunice, tel. 076/857-52-16 
DO WYNAJĘCIA STOISKO 6 m2, w hali strzegomskiej, we 
Wrocławiu, na handel odzieżą - 1.150 zl/mies. Wrocław, tef 
071/354-23-59, 0503/78-43-93
DO WYNAJĘCIA STOISKO na placu, przy Dworcu Świebodz- 
kim • 1.200 zł/mies. Wrocław, tel. 0607/81 -29-49 
DO WYNAJĘCIA TEREN ogrodzony, atrakcyjna lokalizacja, os. 
Przylesie, w Lubinie, 2-10 arów (woda, prąd) do wykorzystania 
na małą gastronomię, centrum ogrodnicze, komis samochodo
wy i inne. Lubin, tel. 076/842-36-18, 0603/39-69-17 
DO WYNAJĘCIA TRZY POKOJE osobno lub w całości, dzielni
ca Zacisze, osobne wejście, wszystkie media, cena 400 zł/oso
bę, 500 zł/2 osoby lub całość 1300 zł. Wrocław, tel. 348-46-48, 
0608/16-08-87
O  DO WYNAJĘCIA WILLA na Karłowicach, 5 pokoi, 

kuchnia, łazienka, garaż, miejsce parkingowe, 
ogród, od 15.06.2001 r. • 2.500 zł/mies. ♦ liczniki. 
Wrocław, tel. 0501/56-48-80 02026121

DO WYNAJĘCIA WILLA w zabudowie szeregowej, nowa, 8 
pokoi, 3 łazienki, taras, balkon, piwnia, garaż, • 3.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/07-71-53
O  DOM nowy, wolno stojący, pow. całkowita 180 m2, 

działka 1100 m2, media, w miejscowości Borowa 
w gm. Długołęka, ulga budowlana, - 220.000 zł., 
tel. 071/324-27-89, 0502/86-09-85 02023031

O DOM nowy, energooszczędny, w Oławie, pow. 148 
m2, na działce własnościowej, 5 pokoi, 2 łazien
ki, kuchnia, garaż, wykończony w 95%, posiada 
ulgę budowlaną, - 280.000 zł., tel. 071/313-01-02, 
0502/31-62-09 01024791

O  DOM 230 m2, stan surowy zamknięty, Korzeńsko, 
dobra lokalizacja, przy trasie Wrocław - Poznań, 
• 95.000 z ł . t e l .  014/665-00-37 01030021

DOM woino stojący, w Lubinie, pow. 300 m2, działka 5.45 a, 
ogrzewanie gazowe, podłogi drewniane, - 350.000 zł. Lubin, tel. 
0606/24-56-19
O  DOM parterowy, nowy, 140 m2, stan surowy za

mknięty, wszystkie media, działka 20 arów, ogro
dzona, we wsi Chróstnik k. Lubina, ładna lokali
zacja, - 230.000 zł. Lubin, tel. 076/846-70-62 do 
godz. 17,0601/79-22-65 po godz. 17 84017621

•  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

•  DOM mieszkalny, w Oławie, duży, atrakcyjna lokalizacja, - 
185.000 zł. Biuro Nieruchomości, Oława, ul. Rynek 28, tel. 
071/303-41-20 99000001

•  DOM w Jeleniej Górze - Cieplicach, 2-letni, 140 m2, garaż 
42 m2, działka 1900 m2, b. dobra lokalizaqa - 360.000 zł. 
BN .NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DOM - Wojnarowice, 140/700 m2, po generalnym remon
cie, wszystkie media, ocieplony, taras, centralne ogrze
wanie, - 150.000 zł. BN .NOWY DOM', Wrocław, teł. 
071/372-43-06 99000001

•  DOM przedwojenny, Wrocław - Krzyki, pow. 300 m2, dział
ka o pow. 1050 m2, nadaje sie na siedzibę firmy, w do
brym stanie technicznym, dach spadzisty, cena 700.000 
zł, Żemiki, dom szeregowy, skrajny, pow. użytkowa 155 
m2, działka 371 m2, b. ładnie położony nowy, dach spa
dzisty - 400.000 zł, do negocjacji. BN .HOBO", Wrocław, 
teł. 071/343-94-74 99000001

•  DOM w Miliczu, ok. 120 m2, 4 pokoje, łazienka, kuchnia, 
c.o., działka 90 arów, dom w b. dobrym stanie techn., grunt 
w lesie 1,3 ha, do wprowadzenia się od zaraz, cena 110.000 
zł oraz Bielany Wrocławskie, pilne, może być na siedzibę 
firmy, dobre, widoczne miejsce, działka 900 m2, dom do 
remontu - 160.000 zl. BN .HOBO’ , Wrocław, teł. 
071/343-94-74 99000001

•  DOM wiejski, 24 km od Wrocławia, wieś nad Rzeczką, ok. 
Sobótki, pow. domu ok. 160 m2, łazienka, do zrobienia 
dach, na działce o pow. 1700 m2, ładnie położony, duża 
stodoła, budynek gosp. o pow. 60 m2, woda z wodociągu, 
szambo, telefon, dojazd drogą nr 8 z Wrocławia (20 mi
nut); sprzedam bez prowizji. BN .HOBO*, Wrocław, tel. 
0601/51-87-83 99000001

•  DOM poniemiecki, z zab. gospodarczymi i stodołą, po re
moncie, pow. mieszkalna 90 m2, działka 86 a, łącznie z 
gruntem 3.3 ha, ok. śr. Śląskiej • 83.000 zł, ok. Prochowic, 
dom poniemiecki, parterowy, stodoła, pom. gospodarcze

Mf przy domu, mały staw - 70.000 zł ok. Jelcza-Laskowic, dom
do zamieszkania * hala, 160 m2, grunt 10ha. 160.000 zł, 
BN .MARZENIE, Wrocław, tel. 071/345-27-39, 
071/345-22-78 99000001

•  DOM wolno stojący, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, na działce 
58 arów, między Ząbkowicami a Srebrną Górą, -105.000 
zł (do negoqaqi). Biuro Obrotu Nieruchom., Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-13-11 99000001

DOM wolno stojący, pow. 500 m2, na działce 1800 m2,5 km od 
granic Wrocławia, bez pośredników, - 600.000 zł., tel. 
071/316-85-96
DOM 400 m2, w Legnicy, piękna zielona dzielnica, działka 1000 
m2, luksusowy, 6 pokoi, 350.000 DM., tel. 0605/44-71-47 
DOM w Cieszowie, 4 km od Świebodzic, działka 80 arów, w tym 
30 arów budowlanej, siła, woda, c.o., zabudowania gosp, • 
69.000 zł lUb zamienię na mieszkanie własnościowe, ok. 50 m2. 
w Świebodzicach, do 2. piętra, Świebodzice, teł. 074/845-20-85 
DOM na działce 20 a, 20 km od Opola w stronę Brzegu, na 
działalność gospodarczą, • 90.000 zł. „ teł. 0603/40-32-10 
DOM DWURODZINNY wraz z dużymi budynkami gospodarczy
mi, działka 0,6 ha, możliwość dokupu ziemi lub dzierżawy, koło 
Drezdenka woj. lubuskie.., tel. 0602/89-93-34, 0601/07-74-08 
DOM działka 27 arów, w tym działka siedliskowa pow. 320 m2, 
pomieszczenia warsztatowe 140 m2, stodoła 170 m2, z parteru 
można zrobić dwa piętra, w domu sklep z osobnym wejście o 
pow. 30 m2, siła, 13 km od Ołtaszyna, - 200.000 zł. Boguszów, 
gm. Żórawina, tel. 071/316-52-49 po godz. 20. 0604/73-09-18 
DOM 2-piętrowy, o pow. 450 m2, przy trasie Bolesławiec - auto
strada A4 (1 km od Bolesławca), idealny na pensjonat oraz halę 
produkcyjną o pow. 200 m2, - 400.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/89-59-93
DOM poniemiecki, w gminie Świerczów k. Namysłowa, na dział
ce 42 ary, okolica bardzo spokojna, lasy, stawy, • 38.000 zl. 
Brzeg, teł. 077/412-43-96
DOM PONIEMIECKI wraz z barem, po remoncie kapitalnym, + 
działka budowlana 0.5 ha, c.o., garaż, szambo, wodę (sieć wo
dociągowa), parking, sad, koło Środy śląskiej, - 160.000 zi. 
Cesarzowice 8, gm. Środa Śląska, tel. 0604/71-55-37 (zdjęcia 

_  do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem- 
v£$C0179 www.autogielda.com.pl)

DOM pow. mieszkalna 120 m2, łazienka, telefon, budynki go
spodarcze, na działce 0,18 a, Rzeczyca, -120.000 zł. Ciechów, 
gm. Środa Śląska, tel. 071/317-58-88 
DOM PONIEMIECKI pow. 150 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
WC, spiżarnia, telefon, c.o., garaż, zabudowania gosp., działka 
siedliskowa o pow. 18 a ♦ dwie działki o pow. 46 a, możliwość

TANIE NOCLEGI °P00655° 
DLA GRUP PRACOWNICZYCH 

w obiekcie hotelowym 
Wrocław-Fabryczna

tel. 071/352-36-57,0-601 75 4614

dokupienia gruntów o pow. 4.9 ha, - 75.000 zl. Damianowo k. 
Jawora, tel. 076/871-93-46
DOM poniemiecki, 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, w.c., c.o., te
lefon, + zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (w tym 150 
drzewek czereśniowych), blisko granicy niemieckiej, 25 km od 
Olsztyna, 20 km od Gubina, • 100.000 zl. Datyń, teł. 
068/371 -25-29 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00436 www.autogieldd.com.pl)
DOM 2-rodzinny, I poziom: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, 
kotłownia, II poziom: 3 pokoje, kuchnia, jadalnia, hol, łazienka, 
działka 1000 m2, do zamieszkania od zaraz, • 310.000 zł. Dłu
gołęka, tel. 071/315-28-56, 071/315-16-28 
DOM w Długopolu Górnym, 240 m2, działka 120 m2, nowa więż- 
ba dachowa, pokryty nową blachą nowe okna, inst. elektr. i 
wodna, ładna lokalizacja, widok na Czarną Górę i Śnieżnik, ci
cha okolica, blisko las, - 85.000 zl. Długopole Górne, tel. 
0603/95-73-82
DOM w zabudowie bliźniaczej, 4 pokoje + 2 letnie, wysoki strych, 
kuchnia, jadalnia, garaż na 2 auta, spiżarnia, co gazowo-wę- 
glowe, -160.000 zł. Głogów, tel. 076/835-08-64  ̂godz. 10-18, 
076/833-52-35
DOM PONIEMIECKI do remontu, w Rudawicy 33, k. Żagania, 
działka 18 a, piękna okolica, lasy, rzeka Kwisa, blisko granica 
niemiecka oraz dom letni, do remontu, - 50.000 zl. Głogów, tel. 
0602/31-59-05
DOM wolno stojący, pow. 200 m2, na działce 600 m2, garaż i 
pomieszczenie gospodarcze, atrakcyjna lokalizacja, - 150.000 
zl. Gołuchów, tel. 062/742-48-33, 0601/48-32-46 
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 100 m2, Góra koło Leszna, dział
ka 5 arów, własnościowe * pom. gospodarcze, garaż 50 m2, 
c.o. gazowe, • 160.000 zł. Góra, tel. 065/543-49-84 
DOM jednorodzinny, wolno stojący, nowe hale przemysłowe lub 
warsztatowe, działka 0,65 a, - 75.000 zl lub zamienię na Lesz
no albo Polkowice. Góra, tei. 065/543-37-20 
DOM mały, pow. użytk. 65 m2, działka 630 m2, ogrodzona, prąd, 
woda, w trakcie przygotowania do zamieszkania, - 55.000 zł. 
Grzędy, gm. Czamy Bór, tel. 0601/89-21-18 
DOM PONIEMIECKI do remontu, duża stodoła, + zabudowania 
gosp., na działce 30 arów, w Piotrowicach Świdnickich gm. Ja
worzyna śl, • 46.000 zł. Jaworzyna śl., teł. 074/858-74-56 
DOM duży, malowniczo położony w Podlesiu, 2 km od Wałbrzy
cha, działka 40 a, możliwość dokupienia gruntu, • 150.000 zł. 
Jedlina Zdrój, tel. 074/845-34-30, 0604/53-45-85 
DOM w Jeleniej Górze, rozbudowany, ocieplony, do małego 
wykończenia, atrakcyjna lokalizacja, 7-pokojowy, ć.o. gazowe, 
garaż, z zapleczem, dachówka, ogród, • 340.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0605/51-91-41 po godz. 16 
DOM przedwojenny, o pow. 180 m2, dobrze utrzymany, wszyst
kie media, na działce 900 m2,2 garaże, budynek gospodarczy,
• 250.000 zł. Kamieniec Wrocławski, teł. 071/318-56-26 
DOM PONIEMIECK1180 mkw, + budynek gosp., garaż, działka 
900 mkw, wszystkie media, dobrze utrzymany, - 250.000 zł. 
Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-56-26 
DOM w Karpaczu Górnym, z 1982 r., pow. calk. 280 m2, 6 po
koi, kuchnia, 2 łazienki, do zamieszkania, dodatkowo parter do 
adaptacji, działka 500 m2,2 garaże, wszystkie media, atrakcyj
na lokalizacja, - 370.000 zi. Karpacz, tel. 0606/74-57-31, 
0600/24-93-05
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokalizacja, 
pow. 300 m2, działka 5.800 m2, starodrzew, • 420.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-28-11, 0603/96-18-66 
DOM 250 m2 w Łukowicach Brzeskich, działka łącznie 7 a -
22.000 zł. Bobiński, 57-120 Kłosów 11, gm. Wiązów
DOM WOLNO STOJĄCY do wykończenia, stan surowy zamknię
ty, pow. calk. 250 m2, pow. użytk. 150 m2, w Kobieli, podpiwni
czony, atrakcyjna lokalizacja, dach kryty dachówką, możliwe 
raty, działka własnościowa o pow. 0.65 ha, - 85.000 zi. Kobiela, 
teł. 077/415-83-56
DOM piętrowy, na piętrze 4 pokoje, łazienka, kuchnia, parter 
przygotowany na otwarcie apteki, magazyny murowane, garaż, 
działka 770 m2, w Ścinawie Małej, woj. opolskie, • 140.000 zł. 
Korfantów, teł. 077/431-28-89, 0604/20-43-56 
DOM JEDNORODZINNY 10-letni, w pobliżu Karpacza, 110 m2, 
woda, gaz, ogrzewanie gazowe + c.o., kominek, działka 632 
m2, ładny ogród, - 220.000 zł. Kowary, tei. 0501/09-23-45 
DOM + pomieszczenia gosp., działka 14 arów, w Kozowie, •
47.000 zl. Kozów, woj. legnickie, teł. 0606/16-95-59
DOM PONIEMIECKI pod lasem, 3-pokojowy, kuchnia, łazienka 
z wc, nowe okna, ogrodzony, działka 80 arów, woda z wodocią
gu i z hydroforu, garaż, szambo, siła, wieś Krzemieniec nr. 21, 
na trasie Brzeg • Namysłów, - 45.000 zł. Krzemieniec, gm. Na
mysłów, tel. 0606/45-94-71
DOM WOLNO STOJĄCY działka 1,4 ha. 4 pokoje, kuchnia, ja
dalnia, łazienka, CO, budynek gospod., garaże, strych do ada
ptacji, możliwość rozbudowy na różne inwestycje, 8 km od au
tostrady, • 130.000 zl. Kuchary, tel. 071/302-74-00 
DOM o pow. 120 m2, w budowie, działka o pow. 12 a, wszystkie 
pozwolenia, media, • 70.000 zł. Legnica, teł. 076/854-82-99 po 
godz. 18
DOM jednorodzinny, działka 8 arów, w centrum Lubania, pow. 
mieszkalna 80 m2, garaż, pomieszczenie na warsztat, -150.000 
zł. Lubań, tel. 075/781-45-54, 0606/39-76-88 
DOM piętrowy, w Lubsku, pow. calk. 270 m2, pow. użytkowa 
160 m2, działka 550 m2, garaż, rok budowy 1988, -175.000 zl. 
Lubsko, tel. 068/372-08-54
DOM w zabudowie bliźniaczej, pow. 60 m2, możliwość adapta
cji strychu, garaż, zabudowania gosp., działka 15 arów, w Na
mysłowie, - 90.000 zł. Namysłów, tei. 077/410-37-54 
DOM działka 0.47 ha, 222 m2,6 pokoi, 2 kuchnie, przedpokój, 
strych, 2 łazienki, garaż + pomieszczenie 84 m2, z cegły z lat 
30-tych, ogród, łąka, grunty orne 0.77 ha, - 84.000 zł. Niegosła
wice, woj. zielonogórskie, tel. 0607/81-07-01 
DOM JEDNORODZINNY w Nowej Soli, wysoki parter, -135.000 
zł. Nowa Sól, tel. 0601/62-28-97 
DOM jednorodzinny, wolno stojący, nowy, • 160.000 zl. Nowo
grodziec, tei. 075/731-66-85
DOM z warsztatem samochodowym, 4 km od Nysy, pow. całk. 
200 m2, pow. działki 5 a, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, CO, moż
liwość rozbudowy, warsztat posiada: 2 kanały, siłę, taryfę noc
ną CO, inst. pod sprężarkę itp, - 76.000 zl lub zamienię na 
mieszkanie. Nysa, tel. 077/435-47-01 
DOM poniemiecki, do rozbiórki lub do remontu, stodoła, tele
fon, woda, działka 0.55 ha, 5 km od Oławy, Godzikowice, •
27.000 zi. Oleśnica Mała, gm. Oława, tel. 071/301-50-69 
DOM w Oławie, nowy, 146 m2, do zamieszkania 4 pokoje, sa
lon, 2 łazienki, garaż, ogrodzony, do odliczenia ulga budowla-, 
na, budynek ocieplony, wykończenie sufitów w drewnie, kafle, . 
ganek, • 300.000 zł. Oława, teL 071/313-49-16, 0502/37-63-21 
DOM nowy, 260 m2, wolno stojący, na działce 7 a, w Oławie, •
380.000 zł. Oława, tel. 071/303-80-32
DOM WOLNO STOJĄCY pow. użytkowa 180 m2, pow. całkowi
ta 250 m2, salon 58 m2, kuchnia, WC, łazienka,:3 pokoje, ga
raż na 4 samochody, działka 10 arów, własnościowa, ładnie 
zagospodarowana, pergola, grill murowany, spokojna ulica, 
wszystkie media, • 395.000 zł. Oława, tei. 071/313-29-84, 
071/313-40-27 wieczorem

DOM wolno stojący, nowy, zamieszkany, w Oławie, pow. calk. 
145 m2, wybudowany wg projektu W-213, ze zmianami, dziaika 
500 m2, teren niezalewowy. • 220.000 zl lub zamienię na miesz
kanie, ♦ dopłata. Oława, tel. 071/303-41-12 
DOM JEDNORODZINNY nowe CO, stan dobry, grunt rolny, bli
sko granicy, - 50.000 zl. Olobok, gm. Osiecznica, tel. 
075/731-30-86
DOM ♦ zabudowania gosp., prąd, woda, telefon, blisko lasy i 
stawy. • 45.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-18-82, 
0602/88-51-11
DOM wolno stojący, działka 0,5 ha, sad, 6 pokoi, łazienka, c.o., 
2 garaże, pomieszczenia gospodarcze, poniemiecki, na teie- 
nie parku krajobrazowego .Chełmy”, • 100.000 zł. Paszowice, 
tei. 076/870-12-07
DOM o pow. 420 m2,12 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, zabudo
wania gospodarcze, na działce 32 ary, 1500 m od trasy głów
nej, w gminie Kobierzyce, • 600.000 zl. Pełczyce, tel. 
071/311-17-88, 0601/69-59-72
DOM do małego wykończenia, pow. 190 m2, podpiwniczony, 
na działce 9 arów, - 270.000 zl. Prochowice, tel. 076/848-64-13 
po godz. 19
DOM JEDNORODZINNY 23 km od W-wia przy trasie W-w - 
Kudowa w gm. Kobierzyce, do niewielkich poprawek, z możli

wością zamieszkania od zaraz, łazienka, CO, telefon, - 45.000 
zł. Pustków Wilczkowski, tel. 071/311-82-86 
DOM JEDNORODZINNY piętrowy, 5-pokojowy, kuchnia, łazien
ka, c.o., komórki, zabudowania gosp., całość 1 ha, • 50.000 zł. 
Różana, teł. 076/887-45-94
DOM jednorodzinny, poniemiecki, połączony z budynkiem go
spodarczym, pow. mieszkalna ok. 50 m2, na działce 400 m2, • 
45.000 zł. Rydzyna, tel. 065/538-03-02 
DOM poniemiecki, * działka, 10 km od Wrocławia, -100.000 zl. 
Siedlec, gm. Długołęka, tel. 071/398-77-71 
DOM PONIEMIECKI w Sierpnicy, nad potokiem, 2 pokoje, duża 
kuchnia, korytarz, obora, sbych, działka o pow. 0,38 ha, • 45.000 
zł. Sierpnica, tel. 074/845-95-14 
DOM piętrowy, w zabudowie szeregowej, 4 pokoje, duży salon,

SPRZEDAM DOM W SOBÓTCE
pow. 400 m2, na działce 2.000 m2 

cena - 415.000 zł.
OP012424

Tei. 071/353-76-42, 0-602 747 806

2 kuchnie, łazienka, duży ogród, w Sobótce, garaż, 40 km od 
Wrocławia, • 170.000 zl. Sobótka, teł. 071/391-04-92 
DOM w Brennie k. Wisły i Ustronia, pow. 320 m2, działka 12 
m2, atrakcyjna lokalizacja, • 200.000 zł. Sosnowiec, tel. 
032/263-52-19
DOM + zabudowania gosp., 5 km od Sławy, • 40.000 zl. Stare 
Sącze 15, gm. Sława, tel. 068/356-6 
DOM w zabudowie szeregowej, pow. 177 m2, do remontu ka
pitalnego lub do rozbiórki, szambo, instalacja wodna w bu
dynku do zrobienia, linia elektryczna do wymiany, • 30.000 zł. 
Strzelin, tel. .071/316-48-16, 0601/14-46-60 
DOM piętrowy, podpiwniczony, poniemiecki, + zabudowania 
gosp., działka 24 a + 0.5 a, w Radostawiu k. Lubania Śl, -
65.000 zł. Studniska Dolne, tel. 075/771-73-07 po godz.15 
DOM WOLNO STOJĄCY 140 m2, podpiwniczony, 6 pokoi, 2 
łazienki, 2 linie telefoniczne, garaż w piwnicy, działka własno
ściowa 10 a, 12. km od zalewu Kobyla Góra. Syców, tel. 
062/582-00-92
DOM wolno stojący, nowy, w miejscowości Stradomia Wierzch
nia, pow. 260 m2, woda, kanalizacja, prąd, c.o. podłogowe, z 
telefonem, do wykończenia poddasze, działką o pow. 1.57 ha, 
sad, ok. 0.5 km od zalewu, - 230.000 żł. Syców, tel. 
062/785-41-75 .
DOM WOLNO STOJĄCY Szczodre, nowe osiedle, pow. 
220/170 m2, parter - kuchnio-jadainia. łazienka, pokój, piętro 
- salon, 2 sypialnie, łazienka, tarasy, góra dó niewielkiego 

-. wykończenia, działka 700 m2, - 300.000 zl lub zamienię na 
‘ 3-pokojowe, do połowy wartości domu, dopł,. Szczodre, teł. 
0600/81-44-29 ’
.DOM 12-letni, działka 10 a, pod iasem, atrakcyjna lokalizacja, 
"okolice Polanicy Zdroju, 4 pokoje, kominek, ogrzewanie ga
zowe i piecowe, - 250.000 zł. Szczytna  ̂tei. 074/868-44-77 
DOM jednoródzmny, pow. użytk. 300 m2, 3łazienkł, w.c., 11 

'pokoi, garaż, zabudowania gospodarcze, działka 1.7 ha, •
350.000 zł. Ścinawa/tej. 076/843-61-39
DOM WOLNO STOJĄCY piętrowy, parter - możliwość otwar
cia apteki, magazyny murowane, garąż, działka 770 m2, w 
Ścinawie Małej woj. opolskie, - 145.000 zl. Ścinawa Mała, tel. 

-077/439-12-14
DOM środkowy w zabudowie szeregowej, częściowo do wy- 

.kończenia, pow. całkowita 220 m2, garaż, księga wieczysta, •
150.000 Zł. Świdnica, tel. 074/853-19-37
DOM 400 m2, na działce 0.25 ha, budynki gosp., własność 
hipoteczna, bez długów i obciążeń, • 350.000 zl. świdnięa, 
tei. 074/851-24-40
DOM WOLNO STOJĄCY do remontu, 4 km od przejśda gra
nicznego w Olszynie, • 30.000 zł. Trzebiei, teł. 068/375-52-14 
DOM PONIEMIECKI w miejscowości Chwarstno na Pojezie
rzu Drawsko - Pomorskim, 2 km od jeziora Woświn, pow. 90

m2 + stodoła ♦ 3 ary ziemi, woda, siła, - 35.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-27-72, 0503/03-96-51 
DOM do remontu, pow. 260 m2, działka 31 a, zabudowania 
gospodarcze, w Wierzbnie k. Oławy, 24 km od Wrodawia, - 
50.000 zi. Wierzbno, tel. 071/303-04-51 
DOM poniemiecki, pow. użytk. 100 m2, działka£2 a, zabudo
wania gospodarcze 220 m2 nadające się na warsztat, nowy 
dach i okna, siła, taryfa nocna, woda, - 125.000 zł. Wierzbno 
k. Oławy, tel. 071/313-12-52
DOM PONIEMIECKI do remontu, 450 m2, działka 25 arów, w 
Wińsku, * budynek gosp, - 100.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-33-05*
DOM, 1999 r. wolno stojący, 232 m2, działka 1000 m2, 5 po
koi, salon 52 m2 z wewnętrznym balkonem, kuchnia, łazien
ka, 2 toalety, garaż, pralnia, z cegły, dachówka ceramiczna, 
stolarka dębowa rolety zewnętrzne, instalacja centralnego 
odkurzania, ogród, okolice Kalisza, - 290.000 zł. Wrocław, tel. 
071/339-91-72
DOM 300 m2. 2-rodzinny, duży, położony pomiędzy centrum 
handlowym Korona a Selgrosem, komfortowy, 2 linie telefo
niczne, dach 2-spadowy, okna plastikowe, pięknie położony, 
b. dużo zieleni, - 450.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-40-67, 
0501/41-14-01

DOM w zabudowie bliźniaczej, poniemiecki, Wrocław - Nowy 
Dwór, ul. Strzegomska, pow. 143 m2, możliwość rozbudowy, 
działka 1.860 m2 • 500.000 zł, kontakt w każdy czwartek w 
godz. 14-16. Wrodaw, ul. Nowodworska 39A/6 
DOM wolno stojący, 150 m2, działka 732 m2, Wrocław ul. Mię- 
dzyzdrojska 5d, - 250.000 zł. K. Kwiatkowska, 54-316 Wro
daw, ul. Międzyzdrojska 5 d
DOM w zabudowie szeregowej, we Wrodawiu, na Stabłowi- 
cach, dziaika 3 a. salon z kominkiem, ogrzewanie gazowe, 
ładny, zadbany, do zamieszkania od zaraz, • 350.000 zł. Wro
daw, tei. 071/341-10-15, 071/328-17-90 po godz. 19 
DOM duży, dziaika zagospodarowana, siedliskowa, 1.5 ha, bu
dynek gosp., całość ogrodzona, nowe technologie, koło Ka
tów Wrocławskich i Mietkowa, • 300.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-55-95 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inter
necie 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. Wrocław, tel. 
0601/78-42-86 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • A00528 www.autogielda.com.pl)
DOM 240 m2, * zabudowania gosp. 125 m2, działka 2600 m2 
lub 16300 m2, przy głównej drodze, wschodni wylot z Wrocła
wia, • 370.000 zł. Wrocław, tel. 0603/07-07-99 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • AC0235 
www.autogielda.com.pl)
DOM w Długołęce, do małego wykończenia, działka 1.200 m2, 
spokojne miejsce, - 340.000 zi. Wrodaw, tel. 0717325-47-67 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na Żemikach, może być 
2-rodzinny, na działce 327 m2, pow. użytkowa 246 m2, parter- 
salon z kominkiem, sypialnia, kuchnia, łazienka, kotłownia, 
garaż, piętro • salon z kominkiem, kuchnia, łazienka, balkon, 
poddasze • salon i 2 sypialnie, • 460.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/60-21-10
DOM wolno stojący, dwurodzinny, piętrowy, piwnica, strych, 
ocieplony, Osobowice, • 360.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-43-66
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ poniemiecki, atrakcyjna 
lokalizacja - 50 m od Parku Grabiszyńskiego, 160«m2. działka

DOM WOLNO STOJĄCY, 260 m*, na działce 
o pow. 800 m2, możliwość dokupienia grun
tu, parter naliczany osobno, 8 pokoi, 3 ła
zienki, 2 kuchnie, garaż , c en a  - 330.000, 
do negocjacji OP012330

Kamieniec Wr., tel. kont. 0-502 170 995, 
_______ 071/339-16-17, 0-501 595 733_______

350 m2. 4 kondygnacje, salon z kominkiem, 3 pokoje, siłow
nia, strych z możliwością adaptacji, piwnica i garaż, dostoso
wany do działalnośd gospodarczej, bez pośreników, - 470.000 
zl. Wrocław, tel. 071/363-15-91 do godz. 21 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 2-rodzinny, pow. 260 m2, 
działka 450 m2, Wrocław-Brochów, ul. Wojskowa, nowy, kom
fortowo wykończony, ładna, cicha okolica, 570.000 zł lub 
zamienię na mieszkanie willowe. Wrodaw, tel. 071/346-50-18 
DOM w zabudowie bliźniaczej, we Wrodawiu, na os. Stabło- 
wice. - 255.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/75-21-06 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 260/350, Sołtysowice, 
wykończony w 90%. odbiór techniczny, bez pośredników, cena 
- 420.000 zł (w rozliczeniu przyjmę rozpoczętą budowę, miesz
kanie lub dom do remontu, w cenie do 150.000 zl). Wrocław, 
tel. 071/372-72-65
DOM o pow. 220 m2, do częściowego wykończenia, działka o 
pow. 1.000 m2, ładnie położona i zagospodarowana, • 400.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-24-47 
DOM nowy, pow. użytkowa 160 m2„ działka 800 m2, pełne 
uzbrojenie, telefon, kominek, na Muchoborze Wielkim, - 
285.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-28-09, 0606/76-14-49 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pow. ok. 200 m2, nowy, 
wykończony w 90%, 15 km od Wrocławia, - 290.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-68-43, 0605/60-67-70 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na Karłowicach, pow. 
180 m2,3-piętrowy, - 350.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-85-66 
DOM na obrzeżach Wrodawia, pow. 400 m2,12-pokojowy, 3 
łazienki, sauna, CO gazowe, z telefonem, działka 800 mm2, 
nadaje się dla firmy, • 700.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28 
po godz. 20, 0602/23-66-05
DOM parterowy, nowy, z poddaszem użytkowym, pow. 270 m2, 
garaż 50 m2,15 km od Wrocławia, - 350.000 zł. Wrodaw, tel. 
0605/60-67-77
DOM JEDNORODZINNY 2 km od Rawicza (Laszczyn), • 30.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/29-98-26, 071/345-82-63 po godz.20 
DOM komfortowy, Wrodaw-Fabryczna, pow. użytkował 92 m2, 
może być dla 2 rodzin, 2 wejścia, 6 pokoi, 2 łazienki, garaż.
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suszarnia, piwnica, ogrzewanie gazowe, kanalizacja miejska, 
- 380.000 zł. Wrodaw, tel. 071/349-22-27 
DOM w zabudowie bliźniaczej, wszystkie media, podpiwniczo
ny, z garażem, blisko do komunikacji miejskiej, .zielona* dziel
nica, • 365.000 zl. Wrocław, teł. 071/346-42-62 
DOM JEDNORODZINNY 22 km od Wrodawia, pow. całkowita 
210 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, wodociąg, c.o. koksowe, 
pomieszczenia gospod., dziaika 16 arów, bez pośredników, - 
230.000 zi. Wrocław, tel. 071/781-92-61 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ we Wrocławiu, na Mu- 
choborźe Małym, cicha uliczka, pow. 270 m2, działka 420 m2, 
po remoncie, - 360.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-62-13 wewn. 
408, 0603/54-98-74
DOM PONIEMIECKł do kapitalnego remontu, w Mikoszowie, gm.

Nowe domy i mieszkani
,  vuz- ył& ati& caafi

■  bliźniaki 146,3 n^z możliwością 
rozbudowy na działkach 316 i 456 m2 
Uwaga! Rezerwacje - tylko 5  sztuk,"

■  jednorodzinne w zabud. szeregowe!
o pow. 146,3 m’  z  garażem, 2 tarasami, 
kominkiem, działkq 228 m2;

■  w  realizacji mieszkania od 25 do 125 m’ 
przy ul. Reszelskiej, tylko 3 kondygnacyje.

OP011061

T SBM MASLICE ul. Mrągowska 4. Wrocław
www.maslice.pl

«  0-713S415 35,35414 66

ATRAKCYJNA OFERTA 
WIOSENNA

Nowe domy mieszkalne wolno stojące o powierzchni 
użytkowej 70 m2, do wykończenia wewnątrz, już za 58.500 zł. 
Lokalizacja - Polkowice Dolne lub na działkach inwestorów. 
Niskooprocentowane kredyty budowlane.

S K O R Z Y S T A J  Z  O F E R T Y  - Z A D Z W O Ń  T E R A Z !

tel. kontaktowy (076) 845 69 72 
______ Polkowice, Szyb R-VI : 0P012279

KREDYT od 7,6%
NAZAKUP OPOH516

MIESZKANIA • DCMMU • DZIAŁKI 
BUDOWĘ » REMONT 

SPŁATĘ INNEGO KREDYTU 
GOTÓWKft -| 0% od 60.000 do 20 la*

P K P  W RO CŁAW , ul. Św. M ikołaja 61/62. tel. 071/34-10-210. 344-10-051
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WROCŁAW - LEŚNICA 
DZIAŁKI BUDOWLANE

Leśna, przy samym przejściu granicznym do Czech, ok. zamku 
Czucha I jezior Złotnickich, pow. 400 m2, trzy działki łącznie 31 
arów. - 30.000 zl. Wrodaw, tel. 071/389-29-61 ■
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ we Wrocławiu, z lat 
40-tych, na Muchoborze Małym, przy nowo budowanej obwod
nicy śródmiejskiej, pow. 80 m2, c.o. gazowe, strych, piwnice, 
wszystkie media, ogródek 250 m2, działka pracownicza 350 m2, 
bez wad prawnych, bez pośredników, - 260.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/63-33-90
DOM w Kamieńcu Wrocławskim, działka 836 m2, ogrodzona, 
stan surowy zamknięty, więżba dachowa, przyłącza, pow. 230 
m2, • 140.000 zl. wrociaw, tel. 327-92-68 w godz. 8-11, po 19 
DOM poniemiecki, we Wrocławiu, w północnej części, wolno 
stojący, piętrowy, podpiwniczony, po remoncie kapitalnym, do 
niewielkiego wykończenia, 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, garaż, 
pow. calk. 350 m2, pow. mieszk. 200 m2, może być 2-rodzinny, 
działka 1000 m2, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-51-01 do 
godz. 18, 0603/48-24-69
DOM w miejscowości Pawłowice, - 380.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-55-32
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, po remonde, działka 
22 ary, pod budowę lub rozbudowę, - 330.000 zl. Wrocław, tel. 
346-65-86
DOM w zabudowie bliźniaczej, poniemiecki, Wrodaw • Nowy 
Dwór, ul. Strzegomska, pow. 143 m2, możliwość rozbudowy, 
działka 1.860 m2 • 500.000 zl, kontakt w każdy czwartek w 
godz. 14-16. Wrocław, ul. Nowodworska 39A/6 
DOM 3 pokoje, kuchnia, łazienka, CO, stodoła, ogród, 0,5 ha 
ziemi, gaz we wsi, podatek 76 zl na rok, 10 km od Głogowa, •
63.000 zi. Zabiele, tel. 050/287-71-58. 076/835-33-25 
DOM 950 m2, nadający się na mieszkania, hotel, restaurację, 
suterena 95 m2, piwnica 160 m2, wysokość 3.1 m, północ 
Wrodawia, cena 1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 071/327-41-42

SPRZEDAM HALĘ, pow., 160 m2 8  
+ pomieszczenie mieszkalne lub na biuro o  

pow. 40 m2, do małych wykończeń, na działce o  
6 arów, wszystkie media, do małych wykończeń! 

Legnica, tel. 0607/ 24-47-89

DOM poniemiecki, działka siedliskowa 47 a, 15 km od Leszna,
• 37.000 zl. Wrodaw, tel. 0604/51-08-04
DOM poniemiecki, 250 m2,2 garaże, do zamieszkanie, na par
terze ogrzewanie kominkowe, na piętrze piece, 11 km od Jele
niej Góiy, widok na Śnieżkę, działka 1200 m2, • 155.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-23-31, 0601/88-12-62, 0606/71-00-37 
DOM wolno stojący, o pow. 132 m2, dzielnica Karłowice, ogród 
z małym domkiem, • 420.000 zł. Wrodaw, tel. 325-19-43, 
0607/68-54-07
DOM + zabudowania gosp. oraz drugie gospodarstwo z dom
kiem gospodarczym, w Ząbkowicach SI, - 300.000 zl. Ząbkowi- 
ce Śląskie, lei. 0600/91-20-15
DOM 30 a działka, ok. Węglińca, • 29.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-86-56
DOM w zabudowie szeregowej, pow. 200 m2, działka 3.5 a, 7 
pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki, 2 niezależne wejścia, 3 garaże, 
taras 40 m2, c.o. na gaz, • 260.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-62-31, 0605/83-17-58
DOM do wykończenia, pow. 200 m2, w Złotoryi, działka uzbro
jona, narożna 512 m2, 5 pokoi, 2 garaże, tynki wewnętrzne, •
99.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-12-18
DOM wolno stojący, * budynki gospodarcze, działka 700 m2, 
rzemieśnicza, w Złotowie, - 220.000 zł. Złotów, tel. 
067/263-52-60
DOM PONIEMIECKI w Żaganiu, - 140.000 zł. Żagań, tel. 
068/477-43-58
DOM PONIEMIECKI * budynek gosp., działka 1 ha, woda, siła, 
szambo, blisko ias, może być z ziemią 16 ha, wieś Morzędn 
koło Żmigrodu, - 37.000 zł. Żmigród, tel. 0603/46-35-04 
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 poło* 
żony przy głównej drodze w Kątach, 1 km od au
tostrady, nadaje się na wielopokoleniową rezy- 
dencję, motel, zajazd, hurtownię itp. Cena
690.000 zł. (pilnie, do negocjacji), Kąty Wrocław- 
skie, tel. 0604/47-10-69 03002881

•  DOM NA WSI 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*, Milicz, 
tel. 071/383-08-66 99000001

DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY na działce 0,29 ha, 4 pokoje, 
kuchnia, łązienka, WC, 2 spiżarnie, 2 piwnice, strych, budynki 
gospod. o pow. 70 m2, prąd, siła, CO, telefon, okolica spokoj
na, otoczona lasami, wzdłuż Wzgórz Dałkowskich, 17 km od 
Nowej Soli, - 80.000 zi. Bukowina, tel. 068/388-85-52, 
068/376-27-29 *
DOM NA WSI 2 km od Długopola Zdrój, do remontu, działka 30 
a + budynki gosp. - 25.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-34-17 po godz.20
DOM NA WSI Gola Dzierżoniowska, przy trasie Wrodaw - Ku
dowa Zdrój, 40 km od Wrocławia, pow. użytkowa 115 m2, dół: 3 
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, góra: 2 pokoje, zaple
cze, taras, garaż 40 m2, c.o., linia telefoniczna, działka 700 
m2, - 70.000 zł. Gola Dzierżoniowska 5, gm. Niemcza 
DOM NA WSI 15 km od Jeleniej Góry, poniemiecki, pow. 95 
m2, po częśdowym remonde, - 42.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/41-16-60
DOM NA WSI po częśdowym remonde wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi * 14 ha gruntu, w Miłkowicach, -140.000 zl lub 
zamienię na mieszkanie w Legnicy. Legnica, tel. 0606/99-12-44 
DOM NA WSI Stare Strącze, 5 km od Sławy, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, e.o., zabudowania gosp., ogród, sad, oczko wodne, -
83.000 zl. Lubin, tel. 076/749-06-19, 0603/69-60-58 wieczorem 
DOM NA WSI PONIEMIECKI w miejscowości Płóczki Górne, 
pow. 200 m2, piętrowy, z czerwonej cegły, stodoła 140 m2, 
możliwość adaptacji na mieszkanie, • 90.000 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/647-81-20
DOM NA WSI.+ zabudowania gosp., do remontu, 1 ha ziemi 
kolo domu, możliwość dzierżawy 10 ha, - 45.000 zł. Marcinowi
ce, Gołoszyce 18, gm. Żarów k. Świdnicy, tel. 074/850-67-78 
DOM NA WSI + zabudowania gosp., działka 0.16 ha, położona 
z dala od drpgi głównej, w okolicach Nysy, - 15.500 zl. Nysa, 
tel. 0600/52-44-80
DOM NA WSI nówy, 5 pokoi, 2 łazienki, garaż, duży taras, 
oczyszczalnia ekologiczna, ogrzewanie gazowe i tradycyjne, 
działka 10 arów, 25 km od Wrodawia, - 270.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-27-77, 071/315-33-04 
DOM NA WSI do remontu, * zabudowania gosp, - 38.000 zł. 
Ostrobudki, gm. Pakosław, woj. leszczyńskie, tel. 0603/41-68-22 
DOM NA WSI wieś gminna Sośnie Ostrowskie, pow. 140 m2, 
działka 1000 m2, możliwość agroturystyki lub innej dzialalno- 
śd gosp, r 105.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-01-59 
DOM NA WSI piętrowy, 180 m2, budynek gospodarczy, działka 
o pow. 0.17 a, woda, blisko ośrodek wypoczynkowy, w Rokit
kach, - 65.000 zł. Rokitki, gm. Chojnów, tel. 0608/82-07-64 
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY Lipniki k. Otmuchowa, 120 
m2, strych, piwnica, do remontu wnętrza, 2 budynki gosp. 150 
m2, cicha okolica, tereny urozmaicone, w rozliczeniu może być 
dągnik Zetor 7245,5245 do 15.000 zł, - 31.000 zł. Stoszowice, 
tel. 074/818-11-39
DOM NA WSI po remonde, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC,
c.o., budynki gospodarcze, garaż, działka 30 arów, ogród 50 
arów, Przecław 121 koto Szprotawy, 30 km od Polkowic, - 85.000 
zi. Szprotawa, woj. zielonogórskie, tel. 0602/63-23-56 
DOM NA WSI 10 km od Jeleniej Góry, działka 43 a, dom do 
remontu lub rozbiórki, woda, siła, pozwolenie na budowę, -
52.000 zł. Turek, tel. 063/288-35-94, 0604/07-57-44
DOM NA WSI działka 80 a, nowe zabudowania gosp., 300 m2, 
staw, sad, łąka, po remonde, w woj. lubuskim, - 70.000 zl. Wro- 

• daw, tel. 071/311-74-56, 0600/39-76-23 
DOM NA WSI pow. 150 m2, ♦ duże zabudowania gospodarcze, 
sad, lasek, funkcjonujący bar z parkingiem, ładnie położony, na 
działce o pow. 1.8 ha, przy głównej trasie, 20 km na południe 
od Wrodawia, - 220.000 zł lub zamienię na mieszkanie albo 
samochody. Wrocław, tel. 071/302-76-12 w godz. 9-18, 
0607/11-84-32
DOM NA WSI w Samborzu, 30 km od Wrodawia, poniemiecki, 
działka 0.46 ha, do remontu, podpiwniczony z podwyższonym 
parterem, wraz z zabudowaniami, nadającymi się na warsztat 
lub prowadzenie dzialalnośd gospodarczej, • 49.000 zl. Wro
daw, tel. 071/354-44-41, 0607/33-75-18

DOM NA WSI 70 km od Wrocławia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-56-71 
DOM NA WSI do remontu, budynek gospodarczy, na działce 
0.5 ha, gm, Jemielno, 20 km od Rawicza, 40 km od Lubina, 70 
km od Wrocławia, - 37.000 zl. Wrocław, tel. 071/387-82-03, 
0605/68-10-88
DOM NA WSI wolno stojący, 4 pokoje, kuchnia, strych, piwnica,
+ zabudowania gosp., działka 60 arów, cicha okolica, blisko lasy, 
woda, nadaje się na ranczo, 15 km od miejscowośd Wschowa, 
10 km od Sławy, • 48.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-97-35 
DOM NA WSI jednorodzinny, 250 m2, nadaje się na działal
ność gospodarczą, po remoncie, - 85.000 zl. Złotoryja, tel. 
0604/70-36-23
DOM NA WSI pow. 100 m'2, murowany, działka 0,30 ha, Fau- 
stianka gm.Rudniki k/Wielunia, 9 km od Praszki, • 50.000 zl. 
Złotoryja, tel. 076/878-16-27
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, stan surowy zamknięty, dział
ka 720 m2, na os. Wyspiańskiego w Chojnowie, • 120.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/819-61-71 po godz. 17, 0604/86-41-48 
DOM W BUDOWIE, w Legnicy, os. Białe Sady, do wykończe
nia, pow. 360 m2 • 220.000 zl, stan surowy • 170.000 zl. Legni
ca. tel. 0601/50-97-34, 076/850-15-33
•  DOM W BUDOWIE w pld. - zach. ok. Wrocławia, stan su

rowy otwarty, 140 m2, parterowy, z poddaszem użytkowym 
- 189.000 zl, dom w pld. • wsch. ok. Wrocławia, stan suro
wy zadaszony, 300 m2, piętrowy, z budynkiem gospodar
czym i garażem. BN „JOD", Wrocław, tel. 071/327-78-34 
99000001

DOM W BUDOWIE w zabudowie bliźniaczej, stan surowy czę- 
śdowo wykończony, 180 m2 i 2 garaże, działka 500 a, przy 
głównej trasie, - 150.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-65-10 
DOM W BUDOWIE stan surowy zamknięty, 100 lub 170 m2,60 
m2 piwnic, garaż 64 m2, działka 30 arów, oczko wodne 3 ary, w 
miejscowośd Niemstów (7 km od Lubina), 300 od szosy Zielo
na Góra • Wrocław, • 130.000 zl. Lubin, tel. 076/847-20-86 (zdję- 
da do tej oferty można zobaczyć w intemede pod numerem - 
AG0145 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE w Lubinie, os. Krzeczyn, atrakcyjny projekt, 
stan surowy zamknięty, zabudowa szeregowa, działka 4 ary, 
częśdowo ogrodzona, •-150.000 zł. Lubin,lei. 0609/28-65-73 
DOM W BUDOWIE + zabudowania gosp., stan surowy zamknię
ty, częśdowo wykończony, uzbrojona działka 1.445 m2, Prze
mków, na osiedlu, - 130.000 zł. Przemków, tel. 0605/31-28-26 
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, do wykończenia, pow. 200 
m2, działka 8 a, księga wieczysta, 5 pokoi, salon, kuchnia, 2 
łazienki, woda, prąd, kanalizacja, wylane posadzki,-schody, 
atrakcyjna lokalizacja, blisko drogi, lasy, zalew, - 80.000 zł. 
Sośnie, tel. 062/739-15-20, 062/739-11-42 
DOM W BUDOWIE w Łozinie, gm. Długołęka, stan surowy, za
daszony, pow. całkowita 240 m2, działka 1000 m. Wrocław, tel. 
071/352-90-11
DOM W BUDOWIE 230 m2, stan surowy zamknięty, działka 2200 
m2 - 135 zl/m2, działki budowlane 765 m2, 757 m2, 618 m2, 
604 m2 -100 zl/m2. Wrocław, tel. 345-67-33, 0600/26-81-57 
DOM W BUDOWIE w stanie surowym zamkniętym, na działce 
640 m2, niezależne kondygnacje, atrakcyjne położenie (Kleci- 
na), zbudowany z dobrej ceramiki, ocieplony, nadaje się rów
nież na biura lub inną działalność gospod, • 240.000 zł. Wro
daw, tel. 071/357-91-70
DOM W BUDOWIE wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty • 230.000 zł lub zamienię 
na mieszkanie w zachodniej częśd Wrodawia, 3-pokojowe, z 
możliwością dopłaty. Wrodaw, tel. 071/396-35-09 
DOM W BUDOWIE typ dworek, stan surowy, media, • 275.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-28-17
DOM W BUDOWIE wolno stojącego, stan surowy zadaszony, 
pow. 250 m2,1 kondygnacja, okna z PCV, Lukas Dziwnów, do
bra lokalizacją, działka 524 m2,150 m od morza, • 300.000 zl. 
Dziwnów, tel. 091/381-37-79
DOM W BUDOWIE stan surowy, częśdowo zamknięty, pow. 200 
m2, - 100.000 zl. Lubin, tel. 0602/37-88-68 
DOM W BUDOWIE jednorodzinnego, zaawansowana, pow. użyt
kowa 195 m2, działka 0.5 ha, bez obciążeń, położona na tere
nie parku krajobrazowego, bardzo ładny projekt, 20 km od Kielc,
• 50.000 zl. Mniów, woj. kieleckie, tel. 0608/89-18-62
DOM W BUDOWIE pow. użytk. 196 m2, zakryty parter, działka 
0.06 ha, woda, z projektem, koło lasu, 40 km od Wrodawia, 14 
km od Strzelina, - 20.000 zł lub zamienię na samochód osobo
wy, busa, lub terenowy. Przeworno, tel. 074/810-20-67, 
074/810-23-88
DOM W BUDOWIE w zabudowie szeregowej, stan surowy za
mknięty, 140 m2, garaż, podpiwniczony, 3 km od Strzelina, -
85.000 zł. Strzelin, tel. 0604/50-56-62
DOM W BUDOWIE wolno stojący, pow. calk. 396 m2, pow. użytk. 
257 m2, stan surowy zadaszony, wszystkie przyłącza w budyn
ku, kuchnia, jadalnia, salon, 5-6 pokoi, 2 łazienki, garaż na 2 
samochody, • 230.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-49-68, 
0606/23-48-26
DOM W BUDOWIE , stan surowy zadaszony, podpiwniczony, 
położony w ustronnym miejscu, blisko lasu, w Wińsku, - 48.000 
zl. Wińsko, tel. 071/389-82-02 Legnica, 076/866-45-79 
DOM W BUDOWIE w zabudowie bliźniaczej, w Zielonej Górze, 
na os. Jędrzychów III, stan surowy otwarty, działka uzbrojona 
(2x481 m2), możliwość prowadzenia działalności gosp., całość 
lub ewentualnie połowę, sprzedam - 92.000 zl lub zamienię na 
małe mieszkanie w Zielonej Górze albo Wrocławiu. Wrodaw, 
tel. 071/345-65-86 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w in
temede pod numerem • A00485 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE wolno stojącego, 250 m2, bez zadaszenia, 
działka 412 m2, pełne uzbrojenie, magazynowo-produkcyjna, 
we Wrocławiu • Leśnica, • 117.000 zl. Wrocław, tel. 
071/357-64-51
DOM W BUDOWIE , parterowy, w Nadolicach Wielkich, wznie
sione mury, działka 2000 m2, woda, prąd, przy drodze asfalto
wej, - 145.000 zl. Wrocław, tel. 071/341-10-15, 071/328-17-90 
po godz. 19
DOM W BUDOWIE , w zabudowie szeregowej, pow. 200 m2, 
we Wrodawiu, na Stablowicach, stan surowy otwarty, zadaszo
ny, - 165.000 zł. Wrodaw, tel. 071/353-77-96 
DOM W BUDOWIE zabudowa parterowa, wolno stojący, z pod
daszem użytkowym, pow. 150 m2, działka 60Ó m2, prywatna 
droga dojazdowa, instresujący projekt, nowoczesna technolo
gia, we Wrocławiu, na Psim Polu, dcha i spokojna okolica, stan 
surowy, prąd, telefon, woda w odl. K, • 160.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-24-30 po godz. 18, 0604/61-40-70 
DOM W BUDOWIE stan surowy, zadaszony, w Skokowej, 140 
m2, działka 827 m2, woda, prąd, - 63.000 zł. Żmigród, tel. 
071/385-32-29
DOMEK LETNISKOWY w Wieleniu, nad jeziorem, 30 km od 
Leszna, działka 4.65 arów, wszystkie media, kanalizacja, kuch
nia, łazienka, 2 sypialnie, pełne wyposażenie elektryczne, woda 
blisko lasu, jeziora, spokój, ciekawa lokalizacja, jadalnie, z wy
posażeniem, domek typu .BRDA’ , • 86.000 zł., tel. 
076/847-45-16, 076/845-13-81, 0502/68-20-61 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemede pod numerem - AK0221 
www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY drewniany, 36 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
WC, weranda, energia elektr., działka własnościowa, okolice 
Boszkowa, - 46.000 zl., tel. 0603/75-73-01 
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, wysoki standard, atrakcyj
nie położony, 100 m od jeziora, 4,5 a, Boszków k. Leszna, -
230.000 zl., tel. 076/847-90-97, 0605/22-05-12
DOMEK LETNISKOWY na terenie parku krajobrazowego (Po- 
krzywna), - 35.000 zł.., tel. 077/439-75-62, 439̂ 75-64 
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, 5 km od centrum Lądka 
Zdroju, c.o., sauna, garaż, salon z kominkiem, 3 sypialnie, kuch
nia, 120 m2, pow. całk. 800 m2, możliwość dokupienia 10 ha 
łąk I lasów, - 120.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-29-83 
DOMEK LETNISKOWY w stanie surowym + okna, położony na 
terenie OWS w Rokitkach, gm. Chojnów, • 25.500 zl. Chojnów, 
tel. 0608/45-82-31
DOMEK LETNISKOWY w Liginiu, murowany, 94 m2, 3 pokoje, 
aneks kuchenny, łazienka, duży taras, garaż, - 90.000 zl. Gło
gów, tel. 076/833-23-08, 0605/46-83-60 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemede pod numerem • A00464 www.au- 
toglelda.com.pl)
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DOMEK LETNISKOWY kempingowy oraz działki w atrakcyjnie 
położonej miejscowośd Pokrzywna, na terenie parku krajobra
zowego, • 35.000 zl. Głuchołazy, tel. -077/439-75-62, 
077/439-75-64
DOMEK LETNISKOWY murowany, w Kotlinie Kłodzkiej, pow. 
70 m2, salon z kominkiem, 2 sypialnie, na działce ogrodzonej o 
pow. 1.6 ha, w tym 20 arów lasu, 4 stawy, basen, • 150.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-50-11,0603/59-74-25 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem • A00448 www.au- 
togielda.com.pl) ,
DOMEK LETNISKOWY .SZWAJCARKA’ drewniany, na podmu
rówce, 200 m od jeziora, w miejscowości Brenno (9 km od Slą- 
wy), pow. 38 m2 +15 m2 tarasu, wszystkie media, z wyposaże
niem, • 49.000 zł. Lubin, tel. 0601/74-82-94 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w intemecie pod numerem • AG0208 
www.autogielda.com.piy
DOMEK LETNISKOWY murowany, 48 m2, z tarasem i komin
kiem, kuchnia, łazienka z WC, całoroczny, kompl. wyposażony' 
na dozorowanym osiedlu wczasowym, nad j. Głębokie k. Mię
dzyrzecza, woj. lubuskie, - 57.000 zł. Międzyrzecz, tel. 
095/742-17-47 po godz.20
DOMEK LETNISKOWY drewniany, w Sławie, o pow. 16 m2, gaz, 
prąd, taras, możliwość powiększenia o 20 m2, aneks kuchen
ny, umeblowany, blisko jeziora, • 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-64-20 w godz.10-18
DOMEK LETNISKOWY 250 m2, działka 8 a, nowy, komfortowy, 
na Mazurach, - 500.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56, 
0600/39-76-23
DOMEK LETNISKOWY k. Sycowa, 60 km od Wrodawia, 4-po- 
kojowy, kuchnia, duży strych, umeblowany, w lesie, nad dużym 
stawem. - 50.000 zl. Wrocław, tel. 071/355-17-93,0603/60-46-80 
DOMEK LETNISKOWY wybudowany w 1999 r., stan surowy 
zamknięty, dł. 6 m, szer. 4 m, wys. 5 m, konstrukcja drewniana 
pokryta sajdingiem, stoi w Tarnowie Jeziernym k. Sławy, do prze
wiezienia, • 8.000 zł. Wrodaw, tel. 071/328-98-45,0601/94-54-19 
DOMEK LETNISKOWY pod Karpaczem, wielosezonowy, ocie
plony, 30 m2, łazienka, w.c., poddasze użytkowe, sypialnia 16 
m2, dach pokryty blachą trapezową, szambo, działka 1000 m2, 
teren ogrodzony, las, stawy rybne, piękna okolica, widok na 

"Karkonosze, - 25.000 zł. Wrodaw, teł. 071/322-17-64 
DOMEK LETNISKOWY drewniany, 75 m2, nad jeziorem, ryby, 
lasy, grzyby, parking, byłe woj. gorzowskie, • 13.000 zl. Wro
cław, tel. 071/343-51-19
DOMEK LETNISKOWY murowany, w Sulistrowicach, pow. 45 
m2, działka 15 arów, pod lasem, 300 m od zalewu, - 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-59-33
DOMEK REKREACYJNY całoroczny, murowany, nad Jeziorem 
Sławskim, w Radzyniu, dla osób lubiących spokój i dszę, -
120.000 zl. Nowa Sól. tel. 068/387-25-72, 0502/62-42-30 
DOMEK REKREACYJNY 35 m2. nowy. 2 pokoje, kuchnia, la-
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zienka, pom. gospodarcze, inst. elektr., wodno-kanalizacyjna, 
okna antywłamaniowe, możliwy do całorocznego zamieszka
nia, bez działki, - 25.000 zl lub zamienię na samochód osobo
wy, może być tańszy. Wrodaw, tel. 071/315-20-01 
DOMKI DREWNIANE BRDA 6-osobowe, 2 kondygnacje, mala 
kuchnia, łazienka, WC, idealne na ośrodek wczasowy • 12.000 
zl/domek. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
DOMY mieszkalne, z płyty PW-8, 3 szt, - 7.000 zl. Polkowice, 
tel. 076/845-68-91 po godz.20, 0603/59-46-53 
O  DOMY NA WSI stare, duże ogrody, gospodarstwa 

rolne, grunty, łąki, stawy rybne, działki rekreacyj
ne, w okolicy Milicza, Sobótki, Środy Śl. i Obor
nik Śl. • ceny do uzgodnienia. BN „ARANŻER”, 
Wrocław, tel. 071/357-09-44 85001871

•  DOMY: Karłowice, komfortowy, 230 m2 • 450.000 zł, Ołta- 
szyn, 200 m2 - 380.000 zł, Maślice, 200 m2 • 380.000 zł, 
zachód Wrodawia, 130 m2 - 280.000 zł, okolice Długołęki 
•' 199.000 zł. BN .GL-CONSULT*, Wrocław, tel. 
071/355-70-42,0501/14-78-67 99000001

DWIE DZIAŁKI BUDOWLANE w Chwaliszowie k. Wałbrzycha, 
możliwość spłaty w ratach. Wałbrzych, tel. 074/849-62-92
•  DWOREK z połowy XVIII wieku, z pięknym parkiem pod- 

dworskim o pow. ok. 1 ha, ogrodzony fosą dojśde do dwor
ku mostkiem, pow. dworku 540 m2 + strych, po kapitalnym 
remonde, 12 km od południowo-zachodniej granicy Wro
cławia, - 430.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-18-08, 
0608/52-03-08 99000001

•  DZIAŁKA - Nadolice Wielkie, 10 arów, z budową domu 180 
m2 (mury bez zadaszenia), ogrodzona z 3 stron, projekty 
+ zezwolenia, - 55.000 zł. BN .NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001

O  DZIAŁKA na Psim Polu, pow. 8372 m2, teren pod 
zabudowę średn iowysoką. Wrocław, tel. 
071/345-71-09 po godz. 20 02026011

DZIAŁKA pow. 0.51 ha, + zabudowania gosp., budynek miesz
kalny, szopa, • 27.000 z ł.., gm. Doruchów, tel. 062/731-46-55 
DZIAŁKA własnościowa, 42a 23m2, położona na terenie mia
sta Bolesławiec, pod zabudowę mieszkalną lub z możliwośdą 
prowadzenia usług nieudążliwych, -12 zł /m2. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-38, 0602/38-28-96
DZIAŁKA nad jeziorem, 8.5 ara, z prawem do zabudowy, blisko 
wody, jezioro Żelazno, 12 km od Gostynia, • 25.000 zl lub za
mienię na samochód. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 
0502/22-98-01
DZIAŁKA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 0.3867 ha, w trakcie 
przesztalcania • 35 zł/m2 oraz druga o pow. 1.5 ha w tym 0,3 ha 
lasu, Łazy Wielkie, gm. Krośnica, - 80.000 zł. Kamieniec Wr., 
tel. 071/318-50-91
DZIAŁKA 12 a, w pełni uzbrojona, ogrodzona, zadrzewiona, 
własne 2 studnie, pom. gosp. itp. • 90 zł/m2. Kamieniec Wro- 
dawski, tel. 071/781-63-47
DZIAŁKA 2139 m2, w Górach Kamiennych, nad potokiem/ener
gia, altana, ogrodzona, we wsi Łomnica, gm. Głuszyca, - 30.000 
zł. Legnica, tel. 076/722-88-36
DZIAŁKA własnościowa, pow. 15.38 arów w Księgienicach. 3
km od Lubina, przekształcana na budowlaną, kanalizacja,%voda,
prąd, • 9.000 zł. Lubin, tel. 076/846-36-71
DZIAŁKA 0.5 lub 2 x 0.25 ha, atrakcyjna lokalizacja, w Kotlinie
Kłodzkiej - 7 zł/m2. Młynowiec, gm. Stronie Śl., tel.
0606/83-03-37
DZIAŁKA 72 a, w Osoli, w tym 22 a gruntu budowlanego, atr. 
lokalizacja, blisko las, PKP, cena 10 zł/m2. Osola, gm. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-61-56
DZIAŁKA pow. 2.40 ha, w granicy działki woda, prąd, telefon, 
zjazd z drogi asfaltowej, sąsiedztwo dużych firm, teren prze
znaczony na inwestycje przemysłowe, bazy, składy - 20 zł/m2. 
Pietrzykowice, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16,071/316-94-66 
po godz. 18, 0503/98-08-09
DZIAŁKA nad jeziorem Łączno, o pow. 2,80 ha, na działce 0,5 
ha lasu - 320 zl/1 ar. Wałbrzych, tel. 074/844-91 -79 
DZIAŁKA w Przesiece (gm. Podgórzyn), na os. domków letni
skowych, pow. 17 a, prąd, woda, kanalizacja, atrakcyjna lokali

zacja, widok qa Karkonosze, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 
071/368-70-72
DZIAŁKA spokojna okolica, malowniczo położona, woj. wielko
polskie, w pobliżu jeziora, 500 m2, - 6.500 zł lub zamienię na 
samochód. Wrocław, tel. 0602/78-76-27, 0501/69-08-43 
DZIAŁKA ogrodowo-sadownicza, z prawem zabudowy, w Kro
toszynie, przy głównej trasie Wrodaw-Krotoszyn, o pow. 1 ha, 
możliwość podziału na mniejsze, woda, gaz, prąd, telefon • 20 
zl/m2. Wrodaw, tel. 071/322-47-09 
DZIAŁKA w płd. okolicy Wrodawia, pow. 1.070 m2, w trakde 
przekwalifikowywania na budowlaną - 15 zł/m2. Wrodaw, teł. 
071/783-00-97 po godz. 18, 0602/73-96-23 
DZIAŁKA 36 arów, budynek ♦ warsztat, stan surowy, okolice 
Środy Śl., lub zamienię na busa + dopłata, - 90.000 zl. Wro
cław, tel. 0604/46-55-71
DZIAŁKA o pow. 670 m2, położona 2 km od granicy miasta 
Wrocławia, w gminie Kąty Wrocławskie, uzbrojona: prąd ze 
skrzynką o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzona, kanali
zacja, bez pośredników, cena 65 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12
DZIAŁKA położona na Muchoborze Wielkim, pow. 1000 m2, z 
uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki zabudowy, bez
pośrednio od właściciela, cena 80 zl/m2. Wrocław, tel. 
0601/73-72-87
DZIAŁKA pod zabudowę jednorodzinną, położona na granicy 
miasta Wrodawia, pow. 740 m2, uzbrojona, w okolicy Mucho- 
boru Wielkiego, cena 70 zł/m2. Wrodaw, tel. 0502/54-08-12 
DZIAŁKA w Złotoryi, ul. Chojnowska, pow. 0.40 ha -15 zł/m2. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-10
O  DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław-Leśnica, pow. 

6000 m2, możliwość budowy hali o pow. do 2000 
m2, przy ulicy prąd, woda, droga utwardzona • 
20 zł/m2 (do uzgodnienia)., tel. 0503/80-24-98 
02026191

O  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 829 m2, gaz, woda, 
prąd, telefon, w Tyńcu Małymr., teł. 071/311-81-17 
po godz. 18 80007951

O  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 700 m2, cena do 
uzgodnienia. Masłowo 29, koło Rawicza, tel. 
065/546-48-67 01031391

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 0.5 ha, przy rzece, ogrodzona, 
Łąki k. Sułowa, - 25.000 zl. BN .TYMOCZKO’, Milicz, tel. 
071/383-08-66,0606/48-97-68 99000001

O  DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, wym. 26 x 45 
m, Św. Katarzyna, media przy drodze, bez pośred
ników, atrakcyjna lokalizacja, dobra cena. Wro
cław, tel. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
02026701

O  DZIAŁKA BUDOWLANA narożna, w Kątach Wro
cławskich, 1000 m2, pełne uzbrojenie, ładnie usy
tuowana, obok budowa basenu krytego, osiedle 
willowe, obok szkoła podstawowa i gimnazjum, •
48.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-96 01032641

DZIAŁKA BUDOWLANA 11 a, w Wilkowie, gm. Złotoryja, - 20 
zł /m2.. tel. 0503/85-02-49
DZIAŁKA BUDOWLANA 3469 m2, Walim - Rzeczka, Góry So
wie, południowy stok, ładnie pdożona, nieuzbrojona, dojazd po 
utwardzonej drodze, - 25.000 zl., tel. 0501/21-40-76 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Zebrzydowie k. Sobótki, 35 km od 
W-wia, 10 km od Świdnicy, linia telefoniczna, prąd, woda, dro
ga asfaltowa, w rozliczeniu samochód, - 17.000 zl., tel. 
074/858-50-40
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 9 a, atrakcyjna lokalizacja w 
Kośderzycach, woda, prąd, telefon przy działce, - 8.000 zl. ., 
tel. 0607/51-98-33 po godz. 17
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.200 m2, Szczepanów k. Środy Śl., 
20 km od Wrodawia, uzbrojona, własnościowa, malowniczo 
położona - 20 zł/m2.., gm. Środa Śląska, tel. 0603/91-67-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wrocławskich, pow. 8.29 
arów, uzbrojona, warunki zabudowy, cena 125 zł/m2. Bielany 
Wrodawskie, teł. 071/311-29-26, 0502/91-93-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2600 m2, uzbrojona, w Wilczkowie, 
między Kobiezrycami i Żórawiną, atrakcyjna lokalizacja, dobry 
dojazd • 40 zł/m2. Bietrzyków, tel. 071/311-31-46 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 2.09 ha, 8 km od Bo
lesławca, we wsi Nowa, - 12.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-10-45
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, w miejscowośd Brzezia Łąka, 
10 km od Wrocławia, - 35.000 zl. Brzezia Łąka, tel. 
071/314-82-87 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inter- 
nede pod numerem - A00527 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 35 arów, 100 m do lasu, uzbrojo
na (prąd i woda), 15 km od Wrodawia -15 zl/m2. Brzezinki, tel. 
071/348-96-62, 0607/08-92-36
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 18 a, w miejsc. Biała, 700 m od 
Chojnowa, przy trasie Chojnów - Lubin, • 10 zł /m2. Chojnów, 
tel. 076/818-66-79
DZIAŁKA BUDOWLANA w Chrząstawie, prąd, woda • 14 zl/m2. 
Czernica, woj. wrodawskie, tel. 0503/80-24-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA rolna, o pow.5 ha, możliwość podzia
łu całośd na działki budowlane, prąd, woda, telefon, budynki 
mieszkalno-gospodarcze, w całości lub na częśd, ładna spo
kojna okolica, 5 km od granic miasta, cena • 20 zł/m2, w cało
śd. Długdęka, tel. 0602/65-98-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 a + droga gratis, w Dobrzykowicach 
gm. Czernica, wszystkie media oprócz gazu, bez pośredników, 
pilne, • 38.000 zi. Dobrzykowice, gm. Czernica, tel. 
071/318-52-11
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowośd Domaslaw, pow. 2.000 
m2 • 55 zł/m2. Domaslaw, tel. 071/311-98-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA 70 arów, stodda 500 m2, dom, woda, 
światło, • 25.000 zl. Domaszowice, tel. 077/419-45-93 
DZIAŁKA BUDOWLANA 13 a, w Gajkowie, • 25 zł /m2. Gajków, 
tel. 071/318-52-91, 0603/85-19-20 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Galowicach, gm. Żórawina, pow. 68 
a, blisko Wrodawia, bardzo dobry dojazd, położona przy bocz
nej drodze, w zacisznym miejscu, możliwy podział • 17 zł/m2. 
Galowice, tet. 071/316-55-24, 0603/38-17-68 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1,8 ha, Sierpnica, Góry Sowie, przy 
drodze, na hotel lub inną działalność, możliwość podziału, prąd 
na działce, -10 zl /m2. Głuszyca, tel. 074/845-68-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 15 a, w Olszanicy, gm. 
Zagrodno, spokojna okolica, czyste powietrze, możliwość do
kupienia gruntu, • 15.000 zl. Grodziec, tel. 076/877-34-86 

- DZIAŁKA BUDOWLANA Wrodaw-Brochów, przy ul. Polnej 23, 
pow. 4.715 m2, pozwolenie na budowę - 65 zl/m2. Janów, gm. 
Ostrówek, tel. 043/841-58-85 '
DZIAŁKA BUDOWLANA pozwolenie, projekt, wylany funda
ment, w Jelczu-Laskowicach, • 25.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-97-24
DZIAŁKA BUDOWLANA na Białej Dolinie w Szklarskiej Porę
bie, o pow. 2 ha, pod zabudowę hotelową lub pensjonatową • 
40 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 0604/40-85-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 2.200 m2, k. J. Góry, -
25.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-18-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2200 m2,7 km od Jeleniej Góry, uzbro
jenie, - 23.000 zi. Jelenia Góra, tei. 075/767-18-90, 
0605/23-79-22
DZIAŁKA BUDOWLANA przy trasie Jelenia Góra - Karpacz, 
pow. 27.60 arów, możliwość podziału na mniejsze, wlasnośdo- 
wa, cena 30 zl/m2. Jelenia Góra, tel. 0604/86-55-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.5 ha, media, cicha okolica, atrakcyj
ny teren, zabudowany 1 a • 400 zi/a. Jeszkowice, teł. 
071/318-04-19
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, 1.564 m2, 
indywidualny projekt, pozwolenie na budowę, uzbrojona (woda, 
prąd na działce), • 110.000 zł oraz druga, w Kamieńcu Wr., pow.
0.1462 ha, blisko uzbrojenie, - 72.000 zl. Kamieniec Wr., tel. 
071/318-50-91
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.39 ha, Kamieniec Wr.. przy ul. 
Działkowej, blisko szkoła • 35 zł/m2. Kamieniec Wr.. tel. 
071/318-50-91
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gajkowie, na nowym osiedlu, 15 km 
od centrum Wrocławia - 27 zł/m2 oraz działka w Wojnowicach 
k. Czernicy, 18 km od'centrum Wrodawia -17 zł/m2. Kamieniec 
Wr., tel. 071/318-52-81 po godz. 20, 0602/84-61-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 5000 m2 w Kamieńcu Wr., blisko lasu 
- 20 zł/m2. Kamieniec Wrodawski, tel. 071/781-63-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1147 m2, w ładnym miejscu • 80 zl/m2. 
Karpacz, tel. 075/761-91-98 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 3 i 10 a, w Kielczowie, woda, 
gaz, prąd, kanalizacja - 68 zl/m2. Kiełczów, gm. Długołęka, tel. 
071/389-81-97
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szczytnej, woda, prąd, 12.000 m2 - 
5 zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17

Pow. 800-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, droga asfaltowa, 
telefon, komunikacja MPK, blisko centrum 
miasta, wydane pozwolenie na budowę. ,
, b e z  p o ś r e d n ik ó w  38 zł/mkw. 
BIURO SPRZEDAŻY: C5P012015
54-403 Wrocław, ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97, pon.-pt. 10-18
W Uawî O fiAil CO C7 n otel. kom. 0 604 68-57-28

DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w Kłodzku, atrakcyjna lo
kalizacja, 2600 m2 - 40 zl/m2. Kłodzko, tel. 074/647-23-70, 
0601/87-08-21
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, w Kożuchowie (lubuskie), 
możliwość działalnośd rzemieślniczo-usługowej, bliski dostęp 
do wszystkich mediów, przy trasie E-14, - 11.000 zl. Kożuchów, 
tel. 068/459-96-42
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 22 arów, 9 km od Legnicy, gm. 
Kunice, częśdowo uzbrojona (woda, prąd), położona na wznie
sieniu, - 18.000 zl. Legnica, tel. 076/866-42-41, 0600/81-15-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 15 arów, w Rzeszotarach, 2 km 
od Legnicy • 12 zł/m2. Legnica, tel.-0607/16-89-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 53 ary, 6 km od centrum Legni
cy, atrakcyjna lokalizacja, cena - 1.500 zł/ar. Legnica, tel. 
076/857-00-66
DZIAŁKA BUDOWLANA os. Sienkiewicza, w Legnicy, pow. 703 
m2, - 25.000 zl. Legnica, tel. 076/721-74-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Legnicy, 12 arów, własnośdowa, 
rozpoczęta budowa (40%), wszystkie pozwolenia, media, ma
teriały budowlane, w pobliżu ul. Wrocławskiej, - 75.000 zł. Le
gnica, tel. 076/854-82-99 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 32 a, w Ligode Pięknej, możliwość 
podziału - 35 zł/m2. Ligota Piękna, tel. 071/312-40-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA 3.500 m2, w Ugodę Pięknej, ogrodzo
na, przy trasie Wrodaw-Poznań, w planie pod każdą inwesty
cję - 45 zł/m2. Ligola Piękna, gm. Wisznia Mala, tel. 
071/312-70-72, 0601/05-89-98
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, pow. 500 m2, własnościo
wa, częśdowo uzbrojona, - 38.000 zl. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 17 arów w centrum Prochowic, -
26.000 zl. Lubin, tel. 076/846-71-66
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 arów, 5 km od Lubina, atrak
cyjna lokalizacja, • 10.000 zi. Lubin, teł. 076/844-86-32, 
076/844-87-10 wieczorem
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, z pzrylączem energetycz
nym, 20 a, w Szklarach Górnych k. Lubina, spokojna okolica, •
28.000 zł. Lubin, tel. 076/846-68-26
DZIAŁKA BUDOWLANA - 300 zl/m2. Malin, gm. Wisznia Mala, 
tel. 071/312-40-60
DZIAŁKA BUDOWLANA w Malinie, pow. 12.32 a, atrakcyjna 
lokalizacja, media przy drodze - 40 zł/m2. Malin, gm. Wisznia 
Mala, woj. wrocławskie, tel. 071/312-40-41 
DZIAŁKA BUDOWLANA 13 a, Maniów k. Mietkowa, blisko. 2 
zalewy, niedaleko las, telefon, zagoda na budowę do końca roku
- 20 zł/m2. Mietków, teł. 071/333-88-55
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie Starym gm. Długdęka, 
pow. 11 arów i 15 arów, woda, gaz, prąd przy drodze, kanaliza
cja w budowie - 60 zł/m2. Mirków, woj. wrocławskie, tel. 
0608/17-53-41
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 15 arów, w Namysłowie •
35 zł/m2. Namysłów, tel. 077/410-13-06 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, woda, prąd, pod lasem, 2 km od 
Obornik Śl, - 35 zł /m2. Nowosielce, tel. 071/310-20-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Obornikach Śl., ul. Słowackiego, 10 
a lub większe, cena 35 zl/m2. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-32-04
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szewcach, 2 km od Wrocławia, 3534 
m2, możliwość podziału na trzy, księga wieczysta • 35 zł/m2. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-21-44 

' DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 30 arów, w miejscowośd Brze
zia Łąka, 10 km od Wrodawia, dcha i spokojna okolica, - 90.000 
zl. Oleśnica, tel. 071/311-14-17
DZIAŁKA BUDOWLANA na obrzeżach Oleśnicy, pow. 13 a, z 
rozpoczętą budową, • 70.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/06-50-83 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, uzbrojona, - 30.000 zł. Oła
wa, tel. 071/313-95-85
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pieszycach, 8 arów, z rozpoczętą 
budową, - 20.000 zl. Piława Górna, tel. 074/645-66-81, 
0605/38-05-60 'U-
DZIAŁKA BUDOWLANA w Srebrnej Górze, - 30.000 zl. Przedpo
borowa, tel. 074/815-81-28
DZIAŁKA BUDOWLANA 19.500 m2 w Przesiece, ładnie pdo
żona, blisko wodospad, las, media, możliwość podziału na 
mniejsze, 15-20 zl/m2. Przesieka, tel. 075/762-10-43 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 36 a lub 1.10 ha, w Rękowie, 9 
km od Sobótki -10 zł/m2. Ręków, tel. 071/316-27-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA handlowo-usługową, pow. 700 m2. 
pdożona przy trasie Świdnica-Legnica, ogrodzona, woda, oświe
tlenie, telefon, kanalizacja, pawilon 30 m2, - 55.000 zł. Rogoź
nica, tel. 074/855-91-56, 0603/60-40-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Siechnicach • 25 zł/m2. Siechnice, 
tel. 071/311-53-17
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 19 arów, 5 km od Lubina, kanali
zacja, woda. prąd, telefon, - 30.000 zl. Skladowice, tel. 
076/840-82-02
DZIAŁKA BUDOWLANA na wsi, pow. 13-18 a, oświetlone, 
wszystkie media przy działce, dojazd drogą asfaltową, teren 
ekologiczny, lasy, rzeka, zalew rekreacyjny, ok. 50 km od Wro
dawia - 8 zl/m2, w rozliczeniu może być samochód osobowy. 
Sośnie Ostrowskie, woj. wielkopolskie, tel. 062/738-18-83 
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, 14 ar, w Staniszowie, 
koło Jeleniej Góry, atrakcyjna lokalizacja, blisko prąd i woda, 
dobry dojazd, komunikacja MPK -15 zl/m2, • 21.000 zł. Stani- 
szów, tel. 075/643-67-97
DZIAŁKA BUDOWLANA w Strzegomiu, wielkość 30 arów, w 
całośd lub w częśdach -15 zl/m2. Strzegom, tel. 0604/96-36-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA Gęsiniec k. Strzelina, 34 ary, atrak
cyjna lokalizacja, uzbrojona, studnia, droga asfaltowa, możliwy 
podział - 20 zł/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 0602/44-78-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szczytkowicach, uzbrojona (woda, 
prąd)., • 20.000 zl. Szczytkowice, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-33-59
DZIAŁKA BUDOWLANA 7.5 a, w Środzie Śl, - 30.000 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317̂ 59-48
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 arów, w Świdnicy Polskiej, przy 
trasie Środa śląska • Kąty Wrodawskie, woda, prąd, teł.- przy 
działce, atrakcyjna lokalizacja z widokiem na Sobótkę, - 20.000 
zi. Świdnica Polska, gm. Kostomłoty, woj. wrocławskie, teł,* 
0605/78-24-24
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 910 m2, w Świebodzicach • Cier
niach, woda, gaz, prąd, atrakcyjna lokalizacja, • 23.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-27-29,̂ 0601/49-77-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jedlinie Zdroju, o pow. 5,70 arów, 
wszystkie media, projekt, materiał, wylane fundamenty pod do
mek parterowy, - 29.000 zl w rozliczeniu samochód. Świebodzi
ce, tel. 074/854-56-28
DZIAŁKA BUDOWLANA w Świebodzicach • Cierniach, 1820 
m2, woda, gaz, prąd, atrakcyjna, możliwość podziału na 2 działki,
- 45.000 zł oraz druga, w Świebodzicach - Cierniach, 910 m2,

DZIAŁKI BUDOWLANE 
ATRAKCYJNIE POŁOŻONE

W RO CŁAW  - JERZM ANO W O
(?ow. 700-1100 mkw. Uzbrojenie: prąd, woda, 
kanalizacja, przy drodze asfaltowej, telefon, 
komunikacja MPK, zadrzewiona okolica,
15 minut do centrum miasta.

BEZ POŚREDNIKÓW 29 ZłJmkW. 
BIURO SPRZEDAŻY: opoom52
54-403 Wrodaw ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt. 10-18 0̂ %^ 
tel. kom. O 604 68-57-28_______
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wada, gaz, prąd, atrakcyjna,-- 23v000 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-27.-29, 0601/49-77-39 * \
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 arów - 35 zł/m2." Święta 
Katarzyna,'tel. 071/311-41-93 .
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1,5 ha, możliwość podziału na 
mniejsze, uzbrojona • 15 zl/m2. Uraz, tel. 071/310-80-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Rzeczce, 1.300 m2, blisko wycią
gu, na budowę pensjonatu, - 37.800 zl. Wałbrzych, tel. 
074/843-92-60
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., o pow. 20 arów każda, 25 km 
od Wrocławia, prz trasie na Kudowę Zdrój • 42.000 zl/szt. Wilcz- 
kowice, gm. Jordanów Śl., tel. 071/316-13-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w Kielczowie, pow. 8.000 
m2 • 35 zł/m2. Wilczyce, gm. Długołęka, tel. 071/398-83-14 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach • 45 Zł/m2. Wilczyce, 
tel. 071/398-84-45

DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 670 m2, - 43.000 zl. Wil- 
kanowo, tel. 068/326-45-22
DZIAŁKA BUDOWLANA 56 a, w Wilkszynie, przy granicy mia
sta Wrocławia, możliwość podziału -  27 zł/m2. Wilkszyn, tel. 
071/396-36-23
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wiszni Małej, trasa na Poznań, 20 
lub 30 a, cena 35 zl/m2. Wisznia Mała, woj. wrocławskie, tel. 
071/312-42-77
DZIAŁKA BUDOWLANA 10114 a, 5 km od Wrocławia, blisko 
media, prąd, gaz, telefon, cena 15.000 zl i 20.000 zl. Wisznia 
Mała, tel. 071/387-82-55
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczkowicach, uzbrojona, ogrodzo
na, pow. 67 arów, + zabudowania gospodarcze, • 12 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/367-73-08, 0603/95-36-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona k. Mirkowa - 90 zl/m2. Wro
cław, tel. 0603/75-01-60
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 3469 m2 w Walimiu - Rzeczce, 
na południowym stoku, atrakcyjna lokalizacja, nie uzbrojona, 
dojazd drogą utwardzoną, ~ 25.000 zl. Wrocław, tel. 
0501/21-40-76
DZIAŁKA BUDOWLANA od 1000-2000 m2, Wrocław, dzielnica 
Oitaszyn i Wojszyce, z decyzją zabudowy, 180-200 zl. Wrocław, 
tel. 071/368-78-43
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową w Szklarskiej 
Porębie, wszystkie media, • 120.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/52-75-98
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.816 m2, Bielany Wrocławskie, uzbro
jenie, projekt - 95 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/78-81-71 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.740 m2, uzbrojona • 100 zł/m2. Wro
daw, tel. 071/334-07-76
DZIAŁKA BUDOWLANA w Biestrzykowie, gm. Święta Katarzy
na, pow. 1672 m2, z decyzją o budowie - 55 zł/m2. Wrodaw, tel. 
071/373-08-86
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 4500 m2, uzbrojona, dojazd dro
gą asfaltową, k. Polanicy Zdroju, - 35.000 zł lub zamienię na 
samochód osobowy. Wrodaw, tel. 071/357-59-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA przy drodze, 45 km od Wrodawia, pow. 
1.5 ha, w Siodłkowicach k. Wdowa, • 20.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/357-68-11, 0600/29-60-52
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 25 arów, media, 9 km od Wro
dawia (kierunek północny zachód), dcha okolica, asfaltowa 
droga dojazdowa, w sąsiedztwie nowych domów, PKS, możli
wość załatwienia wszystkich formalnośd oraz nadzoru budow
lanego (doświadczenie) • 22 zł/m2. Wrodaw, tel. 788-19-30, 
0502/07-33-60
DZIAŁKA BUDOWLANA Bielany Wrodawskie, ul. Jesionowa, 
1500 m2, uzbrojona, wszystkie media, księga wieczysta -110 
zl/m2 (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/338-12-45, 
0607/62-80-53
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Kielczowie, teren uzbrojny, • 
75.000 zl. Wrocław, tel. 0601/09-76-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 48 a, przy drodze, ładna 
okdica, blisko Sławy, -15.000 zł. Wtocław, tel. 356-60-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, 17 a, częściowo ogrodzo

na, prąd i woda na działce, pozwolenie na budowę, telefon, gaz 
•f kanalizacja przy działce, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-16-90
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 900 m2, przy ul. Ołtaszyńskiej, 
obok torów wyśdgów konnych we Wrodawiu, media blisko dział
ki, komunikacja MPK, teren nie zalewowy, • 115 zl /m2. Wro
cław, tel. 0501/16̂ 72-81
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1066 m2, w Krynicznie, 7 km od 
Wrodawia (kierunek Poznań), woda, prąd, gaz, telefon, dojazd 
drogą asfaltową, - 50.000 zi; Wrodaw, tel. 071/361-46-06 po 
godz. 15
DZIAŁKA BUDOWLANA w gm. św. Katarzyna, o pow. 740 m2, 
uzbrojona, gaz, woda, energia elektr., na istniejącym osiedlu 
domków jednorodzinnych, - 27.000 zl. Wrocław, tel. 
0608/12-52-30
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 730 m2, na Złotnikach, wylane 
lawy fundamentowe, dodatkowo 500 m2 łąki przylegającej do 
działki, - 95.000 zl. Wrocław, tel. 0501/56-48-90 .
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 940 m2, na wschód od Wroda
wia, w Wilczycach, media, z telefonem, decyzja zabudowy • 65 
z|/m2. Wrocław, tel. 071/353-66-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 7 a, przy ul. Kośduszki, w Bar
dzie Śląskim, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-05-73 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrodawiu, na Stabłowicach, pow. 
240 m2, pod zabudowę szeregową • 160 zł/ril2. Wrodaw, tel. 
343-66-82
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 1100 m2, atrakcyjna loka
lizacja, okolice Wrocławia - 28 zł/m2. Wrocław, tel. 
0600/55-08-61
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrodawskim, pow. 9,5 
ara, uzbrojona, prąd, woda. kanalizacja, telefon, warunki zabu
dowy, mapa, • 50.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/22-11-92 
DZIAŁKA BUDOWLANA 240 m2, we Wrodawiu, na Stabłowi
cach, uzbrojona, pod zabudowę szeregową • 160 zl/m2. Wro
daw, tel. 071/357-67-39. 0605/94-72-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2600 m2, okolice Sobótki, z widokiem 
na Ślężę, prąd, ogrodzenie, drzewka owocowe, budynek go
spodarczy • 35 zl/m2. Wrodaw, tel. 0605/61-37-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA 240Q m2, okolice Sobótki, budynki 
gospodarcze z XIX wieku, możliwość przekształcenia na do- 
wdny cel, ogrodzenie, prąd, zadrzewiona, widok na Ślężę - 32 
zl/m2. Wrodaw, tel. 0607/86-82-72 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 9 arów, w Oleśnicy, przy 
ul. Ludwikowskiej, cena - 50 zł/m2. Wrodaw, teł. 0606/98-04-96 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 21.5 a, prąd - 40 zl/m2. Wro
daw, tel. 0609/07-73-16
DZIAŁKA BUDOWLANA 7 arów, drzewa owocowe, mały do- 
mek do rozbiórki, na wsi, blisko jeziora, kąpielisko, tereny węd
karskie, lasy, blisko Prężyć, 10*m od Wrodawia, prąd, telefon, 
• 16.000 zl. Wrodaw, tel. 071/373-02-22 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 arów, Wisznia Mala - 35 zł/m2; 
działka rzemieślniczo-budowlana, pow. 40 arów, Wisznia Mała, 
przy trasie A-5, Wrodaw-Poznań • 30 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/782-99-46, 071/318-00-24
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, pow. 837 m2, w kier. 
Szczodre, woda przy działce, niedaleko ed lasu - 50 zł/m2. 
Wrodaw, tel. 071/787-67-48, 071/322-93-09 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrodawskim. pow. 8 
arów, wszystkie media, rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 zl 
lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
357-87-83, 0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. • 20 zl/mkw. 
Wrodaw, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw, z rozpoczęta budową, 
dobra lokalizacja w Kamieńcu Wrodawskim, • 95.000 zł. Wro
daw, tel. 071/361 -52-50,0601/55-20-45,55-20*51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 a, w całośd lub w częściach, w 
Czernicy Wrodawskiej, blisko droga, prąd, woda, kanalizacja - 
42 zl/mkw. Wrodaw, tel. 0603/28-93-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 800 m2, w miejscowości Miękinia, 
dziennik budowy, pozwolenie na budowę, projekt domu jedno

rodzinnego, energia el., telefon, - 32.000 zl. Wrocław, tel. 
071/349-15-78, 0605/31-44-52
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 a w Lutyni, przy drodze asfaltowej, 
prąd, woda, telefon, dobra lokalizacja, las, - 40 zl /m2. Wro
daw, tel. 071/342-99-82, 0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Mirków, pow. 7 a, roz
poczęta budowa, wylane ławy fundamentowe pod ogrodzenie, 
księga wieczysta, uzbrojona, - 98.000 zl. Wrocław, tel. 
0605/21-23-63
DZIAŁKA BUDOWLANA Kamieniec Wrocławski, fundamenty 
domu parterowego z poddaszem, dokumentacja, prąd na dział
ce, woda i kanalizacja obok działki, częściowo ogrodzona, -
90.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-49-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrodawiu, 726 m2, atrakcyjna lo
kalizacja, przy ul. Kowieńskiej, obok osiedla na Zgorzelisku, 
wydane warunki zabudowy i energetyczne, • 65.000 zł. Wro
daw. tel. 0600/37-53-80

DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., we Wrocławiu • Widawa, po 14 
arów każda -100 zł/m2. Wrocław, tel. 364-31-30,0603/40-05-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA Domaslaw, 10 arów, woda, prąd, gaz, 
telefon, pozwolenie na budowę, zjazd z drogi asfaltowej, ogro
dzona, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 311-21-96, 0602/43-76-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 60 arów, dobry dojazd, spokojna 
okolica, - 35.000 zC Wrocław, tel. 0609/16-38-73 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1894 m2, Mrozów, gmina Miękinia, bez 
pośredników. 2 przyłącza telefoniczne, woda, prąd obok, kana
lizacja, realizacja w tym roku, możliwość negocjacji • 70 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/355-94-66
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, uzbrojona, 
woda, prąd, bez pośredników, pow. 650 m2 - 40 zl/m2. Wro
daw, tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej, spokojnej okolice, w południo
wo-zachodniej części Wrodawia, z uzbrojeniem na działce 
(prąd, woda, gaz, kanalizacja, droga utwardzona), bez pośred
ników, cena 70 zl/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, prąd, woda, telefon, blisko 
las, okolice Wrodawia, bezpośrednio • 40 zl/m2. Wrocław, tel. 
071/351-74-01,0501/42-94-74
DZIAŁKA BUDOWLANA w Krzykowie, pow. 735 m2, przy tra
sie Wroclaw-Kamieniec, uzbrojenie, media, dokumenty na po
zwolenie na budowę, • 60 zl /m2. Wrodaw, tel. 071/353̂ 27-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA we.Wrodawiu (Pawłowice), 2636 m2, 
ogrodzona, zadrzewiona, rozpoczęta budowa, prąd, woda, gaz, 
telefon, studnia, droga dojazdowa asfaltowa, oświetlona -110 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/363-24-32 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA 5 ha, kpi. dokumentacja, na os.-dom
ków jednorodzinnych, • 500.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/91-20-15, 0603/06-25-48
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DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt. po 12 arów, w Krępie k. Zielonej 
Góry - 30.000 zl/szt. Zielona Góra, tel. 068/320-85-09 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 22 a, atrakcyjna lokalizacja 
obok nowopowstałego osiedla w Ziemnlcach, - 2.400 zl /a. Zlem- 
nice, tel. 076/866-32-33
DZIAŁKA BUDOWLANA 814 m2, w miejscowości Miękinia • 50 
zl/m2. Żórawina, tel. 0604/55-90-36 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA 5,35 ha przy dro
dze krajowej z przeznaczeniem na budowę motelu, baru, par
kingu, pozwolenie na budowę • 250.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-70-06, 0601/39-67-01
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA w Kątach Wr., 15 
km od Wrocławia, 14 a, ok. 9 a, możliwość zagospodarowania 
(usługi, produkcja, składowanie), 700 m od autostrady A4, bli
sko planowanej obwodnicy, - 35.000 zl. Kąty Wr., tel. 
071/316-68-38
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA w Trzebnicy, pow.

80 a, wszystkie media, atrakcyjna lokalizacja, działka ogrodzo
na, utwardzona, na działce hala, 400 m2, • 550.000 zi. Trzebni
ca. tel. 071/312-33-89. 0601/74-66:30. 0601/74-66-40 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA pow. 37 arów, 11 
km od centrum Wrocławia, - 40.000 zl. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13, 071/352-70-70
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA w Wdowie, 3 ha, 
woda, prąd, ogrodzona, możl. podziału, 35 km od Wrocławia, 
piękna okolica, lasy - 10 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/341-54-29 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem • AC0233 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA 171 m2, w Było- 
miu Odrzańskim, ogrodzona, • 15.000 zl. Bytom Odrzański, tel. 
0601/87-29-16
DZIAŁKA BUDOWLANO ■ RZEMIEŚLNICZA w Wdowie, 0.53 
ha, obok staw o pow. 1 ha - 20 zł/m2, blisko centrum. Wdów, 
tel. 0502/68-49-47
DZIAŁKA BUDOWLANO • SIEDLISKOWA 0.25 do 1 ha, przy 
lesie, uzbrojenie przy działce, park krajobrazowy, malowniczo 
położona, Idealne na rekreację - 10 zł/m2. Milicz, tel. 
071/384-90-79
DZIAŁKA LETNISKOWA 5-8 a, blisko jeziora i las, uzbrojona - 
25 zł/m2, w Sławie. Sława, tel. 068/356-68-37 
DZIAŁKA OGRODOWO • REKREACYJNA 488 m2, woda, prąd, 
altana z piwnicą, drzewa owocowe, ogrodzona, blisko jeziora, • 
18.000 zł. Sława, tel. 068/356-67-36 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 2.100 m2, Wrocław, ul. Krakowska, 
pełne uzbrojenie - 220 zł/m2. „ tel. 0604/19-99-47 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 30 a, z budynkiem 60 m2. z możli
wością przerobienia na dom mieszkalny, woda, prąd, w woj. 
opolskim, - 20.000 zł. Opde, tel. 077/437-60-16

DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 2300 m2, w Opolu, teren uzbro
jony, - 200.000 zl. Opole, tel. 0608/22-93-38 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Wiszni Malej, 80 a, cena 25 zl/m2. 
Wisznia Mała, woj. wrodawskie, tel. 071/312-42-28 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 1.57 ha, przy trasie Wro- 
daw-Olawa, mapy opiniodawcze i projektowe, księga wieczy
sta, światłowód, woda - 9.50 zl/m2. Wrodaw, tel. 0604/14-70-19 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA częśdowo ogrodzona, pow. 36 arów, 
20 km od rynku we Wrodawiu, prąd, woda, • 46.000 zl. Wro
daw, tel. 071/322-22-09, 0605/28-83-40 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Kamieńcu Wr., pow. 7843 m2, przy 
głóenj drodze, uzbrojenie w pobliżu - 40 zł/m2. Wrodaw, tel. 
0609/08-20-92
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 1,6 ha, pod budowę stacji paliw, 
usługi, parking, motel, przekształcona, decyzja, w mieście Ża
rów k. Świdnicy, możliwość zamiany, • 420.000 zl. Wrodaw, tel. 
071/342-99-82, 0607/40-95-88

DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO-RZEMIEŚLNICZA pow. 5078 m2, 
we W-wiu, Muchobór Wielki, ogrodzona z 2-ch stron, sąsiedz
two zakładu .Hastę’ i domków jednorodzinnych, media do 100 
m, -100 zl /m2. Wrocław, tel. 071/342-45-62 
O  DZIAŁKA REKREACYJNA 20 arów, w Górach 

Sowich • Rzeczka Górna, pięknie położona, dro
ga asfaltowa, prąd, studnia, cena 6 zł/m2., tel. 
0600/29-51-97 01032011

DZIAŁKA REKREACYJNA atrakcyjnie zagospodarowana, woda, 
WC, pow. 6,5 a, Boszków k. Leszna, - 37.000 zł., tel. 
076/847-90-97, 0605/22-05-12
DZIAŁKA REKREACYJNA 1,5 ha. prąd, strumień, przy lesie, 2 
km od Dusznik Zdroju • 4 zl/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Boszkowie kdo Leszna, pow. 450 
m2. • 8.500 zl. Leszno, tel. 0503/82-25-41 
DZIAŁKA REKREACYJNA 2 km od zalewu Kobyla Góra -€.50 
zi/m2. Ligota, gm. Oleśnica, tel. 062/731-65-38,071/314-25-32 
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 947 m2, Z możliwością podzia
łu, blisko jeziora i lasu, w Jeziornej k. Sławy, • 22.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-80-09
DZIAŁKA REKREACYJNA w Mysłeńcu kdo Radzynia, pow. 571 
m2. - 4.000 zł/ar. Polkowice, tel. 0607/28-42-45,0607/22-69-37 
DZIAŁKA REKREACYJNA z prawem zabudowy, nad jeziorem 
Szelment Wielki, na Pojezierzu Suwalskim -12 zł/m2. Suwałki, 
tel. 087/566-54-80 po godz. 20
DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 60 a, kdo Sycowa, dużo 
drzew owocowych, - 70.000 zł. Syców, teł. 062/785-01-62 
DZIAŁKA REKREACYJNA przeznaczenie pod zabudowę, w 
Górach Sowich, atrakcyjna lokalizacja, dsza, spokój, las, sło
neczny stok, blisko woda, prąd, gaz, telefon, 2 sztuki, 4000 m2, 
• 12.500 zl. Walim, woj. wałbrzyskie, td. 0608/36-24-23
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DZIAŁKA REKREACYJNA nad jeziorem Łączno, Poj. Drawskie, 
o pow. 12 arów, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-91-79 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Rybojadach k. Trzciela, pów. 1000 
m2, - 12.000 zł. Wrodaw. tel. 071/354-38-15, 0603/89-58-91 
DZIAŁKA REKREACYJNA letniskowa, w Sobótce, u podnóża 
Ślęży, teren Parku Krajobrazowego, 64 ary - 25 zł/m2. Wrodaw, 
td. 321-20-54
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 1000 m2 z domkiem wielose- 
zonowym murowanym pow. 30 m2, poddasze użytkowe, sypial
nia, pod Karpaczem, przy lesie i stawach rybnych, piękny wi
dok na Karkonosze, ogrodzona, pilne, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-17-64
DZIAŁKA REKREACYJNA w Dolinie Baryczy, przy nowo budo
wanym zalewie, • 15 zl /m2. Wrodaw, tel. 071/372-52-34 po 
godz. 17
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 5 arów, w Dominicach, kdo 
Boszkowa, dobry dojazd, ogrodzona, przy lesie, 150 m od je

ziora Dominickiego, zadszne miejsce, niezagospodarowana, - 
16.500 zł. Wrodaw. tel. 071/372-62-46 
DZIAŁKA REKREACYJNO • SIEDLISKOWA pow. 2,56 ha, po
łożona u podnóża gór masywu Śnieżka, atrakcyjne widoki, -
18.000 zł lub zamienię na samochód. Bystrzyca Kłodzka, teł. 
074/811-14-24, 0600/14-35-99
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 959 m2, uzbro
jona, prąd, woda, pdożona w lesie, 100 m od brzegu jeziora 
Wonieść. idealny dojazd,'Pojezierze Leszczyńskie. Leszno, tel. 
065/520-93-30, 0605/54-11-78
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 3561 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, pdożona w lesie, 100 m od brzegu je
ziora Wonieść, idealny dojazd, Pojezierze Leszczyńskie, -
89.000 zł. Leszno, tel. 065/520-93-30, 0605/54-11-78 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 1800 m2, 
atrakcyjna lokalizacja, blisko wodospadu, telefon, woda, prąd. 
•w Przesiece k. Karpacza - 28 zl/m2. Nysa, td. 077/435-34-73 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 904 m2, położona 
w atrakcyjnym miejscu, w Ugodę Kobylogórskiej, niedaleko 
Kobylej Góry, przy trasie Kobyła Góra • Syców, - 25.000 zł. Słu
pia k. Kępna, gm. Baranów, td. 0603/36-37-94
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Wieleniu, pow. 
12.5 ara, bezpośredni dostęp do jeziora Wieleńskiego, media, 
projekt domu z pozwoleniem, bardzo dobra lokalizacja, możli
wość budowy przystani, - 52.000 zł. Wideń, tel. 0608/10-85-89 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 460 m2, nad 
jeziorem, w miejscowośd Zaborowiec k. Boszkowa, -14.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/93-16-89
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA Osolin, 3600 m2. 
położona na zboczu, możliwość wykonania stawu - 40 zl/m2. 
Wrodaw, tel. 071/372-95-72
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA o pow. 2,5 ha, z 
bezpośrednim dostępem do jeziora w Wilkowie k. Świebodzi
na, trasa A2, -12 zł /m2. Zbąszyń, tel. 068/384-65-15 
DZIAŁKA REKREACYJNO-ROLNA ładnie pdożona, południo
wy stok, przy lesie, w górach Sowich, możliwość wykopania sta-' 
wu, mapka geodezyjna, 4 km od przejśda granicznego z Cze
chami, o pow. 26 arów ♦ kemping w cenie działki - 4 zł/m2. 
Głuszyca Górna, tel. 074/880-91-44, 0603/51-18-27 
DZIAŁKA ROLNA pow. 1.33 ha i 0.95 ha, w Wojnowicach • 3 
zł/m2. Czernica, td. 0609/45-54-46 
DZIAŁKA ROLNA 0.70 ha, przy lesie i stawie, • 5.000 zł. Gra- 
bownica 17, gm. Krośnice, tel. 071/384-56-89 grzecznośdowy 
DZIAŁKA ROLNA 5.62 ha, po przeliczeniu 3.03 ha - 6.000 zi/ha. 
Grabownica 21, gm. Krośnice, tel. 071/384-56-89 
DZIAŁKA ROLNA pow. 0.25 ha, blisko media, ziemia klasy IVB, 
- 5.800 zl lub zamienię na saniochód osobowy. Kąty Wrocław
skie, tel. 0606/50-99-68
DZIAŁKA ROLNA pow. 0.30 ha, na trasie Wilczyce-Kidczów, 
pozwolenie na budowę - 40 zł/m2. Kiełczów, gm. Długołęka, tel. 
071/398-82-59
DZIAŁKA ROLNA 7 ha, potok, możliwość wykopania stawu, -
40.000 zl. Pobiel, tel. 065/543-82-58
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA o pow. 18 a. atrakcyjna lo
kalizacja, na trasie Chojnów - Lubin, nie wymaga przekwalifiko
wania - 10 zł/m2. Niedźwiedzice, gm. Chojnów, tel. 
076/818-69-12
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA w Szymon ko wie, pow. 0.41 
ha, w tym 0.07 ha, pod budowę, przy drodze asfaltowej, woda, 
prąd, telefon na granicy działki, • 5.000 zł. Szymonków, gm. 
Wdczyn, tel. 0502/94-02-55
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA w Wilkszynie, 4 ary. - 29 zl 
/m2. Wrocław, td. 0607/58-42-93 
DZIAŁKA ROLNO • REKREACYJNA w miejscowośd Ołeśnicz- 
ka, pow. 1.5 ha, blisko las - 25 zl/m2. Oleśniczka, gm. Długdę- 
ka, td. 071/315-38-04 po godz. 8 
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 6 ha, w trakcie przekształ
ceń na budowlaną, grunty klasy II, w całośd lub w częściach, 
15 km od centrum Wrodawia, blisko media -15 zl/m2. Galowi- 
ce, gm. Żórawina, tel. 0601/26-54-37 
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA pow. 1.19 ha, przy zalewie, 
droga asfaltowa, pod lasem, od 2002 r. działka rekreacyjno-bu- 
dowlana, w trakcie przekształcania • 5.5 zł/m2. Stare Bogaczo
wice. tel. 074/845-21-68
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 1.81 ha za wsią Ramieszów. 
ki: IVa. - 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-77-40.0607/72-16-84 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA 0,52 ha, na uboczu miejscowośd, 
woda, prąd, kanalizaqa przy działce, 20 km od Wrodawia • 15 
zl/m2. Dobroszyce, tel. 071/314-14-07 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA bez zabudowań, pow. 5223 m2. 
woda, droga asfaltowa obok działki - 8 zł/m2. Kąty Wr, tel. 
071/316-75-14
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA 32 a, w Ligocie Pięknej, przy tra
sie Wrocław - Trzebnica, możl. podziału - 35 zl/m2. Ligota Pięk
na, gm. Wisznia Mała, woj. wrodawskie, tel. 071/312-40-25 
O  DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA pow. 

2800 m2 - 15 zł/m2. Masłowo koło Rawicza, tel. 
065/546-28-11 01031411

DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1 ha, prąd, okolice Obornik Śl, • 
10 zl/m2., tel. 071/310-10-86
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1,19 ha lub 1,01 ha, pdożona 
20 km od W-wia, 2 km od Jelcza Laskowic, wjazd z drogi asfal
towej, blisko lasek, • 7 zł /m2. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-36-03
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 7.300 m2,16 km od J. Góry, - 7.800 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/767-18-90 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA okolice Antoniowa, 16 km od Jeleniej 
Góry, 7300 m2, budynki gospodarcze, studnia, droga asfalto
wa, - 7.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-18-90,0605/23-79-22 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Śdęgny k. Karpacza. 208 a lub pdo- 
wa 104 a, widok na Śnieżkę, przy drodze Karpacz • Kowary, - 
15 zł /m2. Lubin, tel. 076/842-25-11, 0601/53-45-53 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1,51 ha, w Smolcu, woda, prąd, w 
trakde przekształcania, -15 zł /m2. Smolec, tel. 071/316-17-75 
po godz. 15
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Smolcu gmina Kąty Wrodawskie, 
pow. 5200 m2, pod średniowysoką zabudowę - 30 zl/m2. Suli
mów, tel. 071/311-48-11
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 59 a - 40 zł/m2, w Mirkowie Starym. 
Wrocław, tel. 071/311-74-56, 0600/39-76-23 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 20 km od Wrodawia, pow. 3 ha, pięk
nie położona, w Ligode Małej, przy drodze, aktualne warunki 
zabudowy, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-68-11, 
0600/29-60-52
DZIAŁKA SIEDLISKOWA we wsi Galów, gm. Miękinia, pow. 1 
ha, przy drodze asfaltowej, woda telefon, 4 km od Wrodawia • 
10 zł/m2. Wrocław, tel. 0504/99-77-36 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudowy, 
uzbrojona (woda, gaz, prąd o mocy 8 kW), kanalizacja w grani
cy działki, cena 70 zl/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 6200 m2, pdożona 4 km od 
Oporowa, przy drodze asfaltowej, bez pośredników, uzbrojenie 
w odległości 100 m od granicy działki, cena 9 zl/m2. Wrocław, 
tel. 071/316-18-08
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pdożona 6 km od miasta, w kierunku
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'R A T Y  - L E A S IN G
południowo-zachodnim, o pow. 40 arów, uzbrojona, bez pośred
ników - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071 1̂6-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.34 ha, atrakcyjna lokalizacja, ze
zwolenie na budowę, projekt domu i budynku gospodarczego, 
działka ogrodzona, wokół obsadzona drzewami (1.5 m), blisko 
rezerwatu przyrody, - 70.000 zl. Zabór Wielki, gm. Miękinia, tel. 
071/317-86-30
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA pow. 4 ha, w Starym 
Wielislawiu, atrakcyjna lokalizacja między Kłodzkiem a Polani
cą Zdr., zezwolenie na budowę, w cal. lub w częściach • 4 zl/m2. 
Kłodzko, tel. 0602/65-25-28 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00532 www.autogiel- 
da.com.pl)
DZIAŁKA USŁUGOWO - HANDLOWA w Jeleniej Górze • Za
borze, 600 m2 oraz działka pod domek jednorodzinny, w Jeżo- 
wie Sudeckim, panorama Karkonoszy, przyłącza, woda, gaz, 
projekt z warunkami zabudowy - 29.500 żl. Jelenia Góra, tel. 

.0606/40-78-15
O  PZIAŁKA USŁUGOWO • M IESZKALNA pełne 

uzbrojenie, pow. 204 m2, Lubin, ul. Kamienna 
(Mały Rynek), działka budowlana pod domek jed
norodzinny, stan „zerowy”, pozwolenie na budo* 
wę, projekt, ulga budowlana, Lubin, ul. Asnyka, 
pow. 305 m2. Lub in, te l. 076/844-77-22, 
0608/64-27-03 84017121

DZIAŁKA USŁUGOWO • MIESZKALNA własnościowa, uzbro
jona, w Miroszowicach k. Lubina, pow. 15 a, - 50.000 zł. Lubin, 
tel. 076/847-88-42 w godz. 7-15 
DZIAŁKA USŁUGOWO • RZEMIEŚLNICZA 1000 m2, na grani
cy Wrocławia, okolice Wojnowa, • 25 zł /m2. Wrocław, tel. 
071/785-74-77, 0501/44-85-68
O  DZIAŁKI na granicy Wrocławia, pod budownic

two jednorodzinne, pow. 1200 m2 - 20 zł/m2 (moż
liwe raty). Wrocław, te l. 0503/64-30-84, 
0502/87-39-93 80012201

•  DZIAŁKI - Maślice, Złotniki, Oborniki śląskie, Milicz, dział
ki przemysłowe, we Wrodawiu, 1200-9300 m2, pod bazy, 
składy, hurtownię. BN .GL-CONSULT", Wrocław, tel. 
071/355-70-42,0501/14-78-67 99000001

•  DZIAŁKI w Smolcu, 11.000 m2, 8.200 m2 • 8 zt/m2,6,800 
m2 - 25 zl/m2, media. KRUS. Wrocław, tel. 071/316-17-35 
po godz. 18 99000001

DZIAŁKI o pow. 10 a, w Rośdsławicac • 1.000 zł/a, woda, prąd, 
blisko Obornik śl., sklep, autobus. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-30-41
DZIAŁKI w miejscowości Wilkszyn-Pisarzowice, pow. 
1.700̂ 3.500 m2 oraz działki pod rezydencje, od 18-25 zl/m2. 
Wrocław, tel. 0600/16-04-18
DZIAŁKI o pow. 2500 m2, położone 6 km od południowo-za
chodniej granicy miasta, uzbrojenie w granicy działki, cicha, 
zalesiona okolica, starodrzew przy granicy działki, woda, prąd, 
gaz, droga, bez pośredników, cena 35 z!/m2. Wrocław, tel. 
071/316-94-32
DZIAŁKI pod zabudowę jednorodzinną,'na nowo powstającym 
osiedlu (Żwirki i Wigury) we Wrocławiu, bez pośredników, uzbro
jone w wodę, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanalizacja oraz droga 
.utwardzona w granicy działki, cena 55 zl/m2. Wrocław, tel. 
071/316-18-08
O  DZIAŁKI BUDOWLANA na przedmieściach Kar

pacza, z widokiem na Śnieżkę oraz grunt nad je
ziorem Słup koło Jawora, bez pośredników., tel. 
0602/45-58-68 01031531

O  DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 5-7 arów, pod za
budowę letniskową w Parku Krajobrazowym Do
liny Baryczy, w Sułowie przy ośrodku wypoczyn
kowym • 15 zł/ni2, działki rekreacyjne o pow.
10-15 arów - 7 zł/m2., te l. 071/384-72-53 
03002691

•  DZIAŁKI BUDOWLANE : Długołęka, Dobrzykowice, Ołta- 
szyn, Tyniec Mały, Biestrżyków, Żemiki, Pracze Odrzań
skie, Milicz • dom, Budzieszowice, Mirków, Tyniec Mały • 
dom. BN .LIBUCHA*. Wrocław, tel. 071/321-91-91 
99000001

O  DZIAŁKI BUDOWLANE w zielonych okolicach Le
śnicy, Lutyni, Jerzmanowa, Źernik, Strachowic - 
od 20 zł/m2. BN „ARANŻER” , Wrocław, tel. 
071/357-09-44 85001861

•  DZIAŁKI BUDOWLANE malowniczo położone pod lasem, 
blisko centrum (20 minut samochodem), teren uzbrojony 
(prąd, wodociąg, gaz, telefony), przeznaczony pod budo
wę osiedla domków, warunki zabudowy, mapki, bez po
średników, cena od 28 zl/m2, okazjal. Wrocław, tel. 
071/330-08-08,0604/52-97-52 99000001

O  DZIAŁKI BUDOWLANE malowniczo położone 
bezpośrednio pod dużym 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 02025851

DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wrocławskich, pow. 767 
m2 i 710 m2, położone obok siebie, cena 120 zl/m2. Bielany 
Wcodawskie, tel. 071/337-04-04 
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 szt.,, wszystkie media • 1.200 zł/ar. 
Domaniów, teł. 071/302-74-82
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wrocławskich • 125 zl/m2. 
Domasław, tel. 071/311-98-84
DZIAŁKI BUDOWLANE od 1000 - 1300 m2, w Piechowicach 
Górzyńcu, atrakcyjna lokalizacja, blisko las, mikroklimat, me
dia przy działkach, 10 km do Jeleniej Góry, 6 km do Szklarskiej 
Poręby • 30 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/755-66-19 
DZIAŁKI BUDOWLANE w okolicach Jeleniej Góry - od 10 zł/m2. 
Jelenia Góra, tel. 0604/40-85-90 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., po 10 arów każda, częściowo

uzbrojone, w miejscowości Kamień k. Długołęki, cena 3.500 zł/ar. 
Kamień, tel, 071/315-18-27
DZIAŁKI BUDOWLANE wśród lasów i ląk, na osiedlu Wrocław
skim w Kaszczorze, 1 km od Wielenia - 6 żl/m2. Kaszczor, tel. 
065/549-90-91
DZIAŁKI BUDOWLANE w Kielczowie, 1000 i 1100 m2 - 65 zł/m2. 
Kielczów, tel. 071/398-96-29 '
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Łozina, prąd, woda, 
telefon w granicy działek - 40 z!/m2. Łozina, tel. Ó71/315-48-19 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny -15 
zł/m2. Nowa Ruda, tel..074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjna lokalizacja -10 zl/m2. Obor
niki Śląskie, tel. 0601/71-22-36
DZIAŁKI BUDOWLANE w Rościslawicach k. Obornik Śl., woda, 
prąd, pow. 10-46 a - 1.000 zł/a. Oborniki Śląskie  ̂ tel. 
071/310-30-4V
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 8-10 a, 6 szt., media 100 m, bli
sko las, jeziora - 9 zł/m2. Ołóbok, tel. 068/381-21-26 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt. po 10 arów, woda, prąd i telefon 
przy działkach, 6 km od Wrocławia, cena - 3.500 zł/ar. Piecowi- 
ce, tel. 071/315-38-54
DZIAŁKI BUDOWLANE od 11 do 14 arów, pełna dokumentacja 
geodezyjna, cena • 2.300 zł/ar. Polkowice, tel. 076/845-96-73 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Trzebnicy. Trzebnica, tel. 
071/312-33*10
DZIAŁKI BUDOWLANE wszystkie media, na Klecinie - 200 
zl/m2. Wrocław, tel. 071/333-70-53 
DZIAŁKI BUDOWLANE dowolnu areał, uzbrojone, gaz, woda, 
prąd, kanalizacja (przy drodze), blisko las, 20 km od Rynku 
wrocjawskiego, w Miękini • 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/321-22-56 
DZIAŁKI BUDOWLANE pod budownictwo rezydencjonalne, od 
5000 m2,20 km na północ od Wrocławia, cena -10 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/328-83-56, 0607/18-06-45 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1200 mkw. - 25 zl/mkw, w Koło
brzegu. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE 765 m2, 757 m2, 618 m2, 604 m2 • 
100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/345-67-33, 0600/26-81-57 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 1850 m2,2 sztuki, pełne uzbroje
nie, możliwość budowy dwóch domów na jednej, Wrodaw Wi
dawa, cena 100 zł/m2. Wrocław, tel. 0603/41-89-88 
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta,-o 
pow. 650 m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez po
średników, cena 40-60 z!/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., w miejscowośd Rybnica Leśna, 
niedaleko wyciągów nardarskich • 3.000 zl/ha. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0609/28-43-66
•  DZIAŁKI BUDOWLANO • KOMERCYJNE w Cieplicach, 

przemysłowe • Kawice, od 19 zl/m2, .bliźniak" nowy -
259.000 zl, Cieplice, dochodowa kamienica (sklepy, biu
ra) - 690.000 zl, w Jeleniej Górze, pensjonat - Karpacz (30 
miesjc) - 690.000 zl, hale, warsztaty przy drodze krajowej 
- 140.000 zl. BN .BEZPROWIZJA", ., tel. 0604/22-32-45 
99000001

•  DZIAŁKI DLA INWESTORA : Oporów, 1 ha - 85 zl/m2, 
Muchobór, 9000 m2, Śródmieście, zabudowa plombowa, 
z projektem, do V piętra -195 zł/m2. .PASAŻ' Trojanow
ska, Wrocław, tel. 071/321-21-41 99000001

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 w 
lesie, ładna okolica - 6 zl/m2. Błotnica, tel. 065/549-60-47 
DZIAŁKI REKREACYJNE w Rusinowie, gm. Darłowo - 25 zł/m2. 
Darłowo, tel. 059/810-98-64 po godz. 19 
DZIAŁKI REKREACYJNE -12 zl/m2. Milicz, tel. 071/384-29-09 
DZIAŁKI REKREACYJNE nad jeziorem, w Wieleniu, z prawem 
zabudowy • 15 zl/m2. Osłonin, tel. 065/549-91-08 
DZIAŁKI RĘKREACYJNE w Górach Sowich, we wsi Sierpnica 
na granicy z miejscowością Rzeczka, wydągi narciarskie, do
okoła lasy, 600 zł/ar. Sierpnica, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/69-09-31
DZIAŁKI REKREACYJNE malowniczo położone, w Górach 
Sowich, możliwość zabudowy, cena 7 zł/m2. Stoszowice, tel. 
074/818-11-33
DZIAŁKI REKREACYJNO • LETNISKOWE Góry Sowie, Sierp
nica, malownicze widoki, czyste powietrze, lasy • 10 zł/m2. Głu
szyca, tel. 074/845-68-69
DZIAŁKI ROLNE łączna pow. 2.40 ha • 12.000. Zabór Wielki, 
gm. Miękinia, tel. 071/317-86-30 
O  DZIAŁKI ROLNO • REKREACYJNE nad zbiorni

kiem Słup koło Jawora, atrakcyjna lokalizacja, z 
bezpośrednim dostępem do linii brzegowej • 800 
zł/ar. Jawor, tel. 0603/22-40-30 01031701

DZIAŁKI ROLNO • REKREACYJNE od 07 ha do 8 ha, przy 
lesie, park krajobrazowy, las, woda, malowniczo położone, 
możliwość wykopania stawu, od 1 zl/m2. Milicz, tel. 
071/384-90-79
DZIAŁKI ROLNO • REKREACYJNE Góry Sowie, Sierpnica, bli
sko wyciągi nardarskle, malownicze widoki, czyste powietrze, 
różne pow. • 5 zł/m2. Sierpnica, tel. 074/845-68-69 
DZIAŁKI ROLNO • REKREACYJNE w Mieroszowie k. Soko
łowska, południowe stoki, blisko miasta - od 3 do 5 zł/m2. Sierp
nica, tel. 074/845-68-69
DZIAŁKI SIEDLISKOWE oraz rolne, po 1,3 ha, widok na Karko
nosze, blisko zalewu, przy trasie Jelenia Góra • Sosnówka, źró
dła wodne - 4 zi/m2. Jelenia Góra, tel. 075/755-93-49 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE pow. od 11.5 -13 a, pięknie położone, 
blisko las, w Krzeptowie k. Smolca • 25 zi/m2. Wrodaw, tel.
364-52-03, 0605/57-28-43
DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Grabowni Wielkiej, gmina Twardo
góra, cena -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
DZIAŁKI SIEDLISKOWO • BUDOWLANE w miejscowośd Lub- 
nów-Golędzinów, gm. Oborniki śl., od 10 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/359-28-09
GARAz z działką rzemieślniczą, pow. 75 m2, w Legnicy, ul. Stro
ma 1,*-17.000 zi. Legnica, tel. 076/855-30-50 
GARAŻ przy ul. Kiepury, nowy, - 20.000 zl. Jelenia Góra, teł. 
075/764-44-15
GARAŻ w Legnicy przy ul. Kwiatkowskiego, - 13.000 zl. Legni
ca, tel. 076/854-20-58, 0606/26-64-36 
GARAŻ blaszany w Legnicy, przy ulicy Piastowskiej (wjazd od 
ulicy Partyzantów), - 3.000 zł. Legnica, tel. 076/721-59-73 
GARAŻ własnościowe, w Lubinie, przy ul. Budziśzyńskiej, -
13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-80-96 
GARAŻ murowany, kanał, półki, energia el., przy ul. Kolejowej, 
w Lubinie, • 12.500 zi. Lubin, tel. 076/844-68-40 po godz. 17 
GARAŻ blaszany ocynkowany, bez pozwoleń, 3x5 m, montaż i 
transport do 30 km gratis, -1.200 zl. Strzelin, tel. 071/392-16-35, 
,0602/31-12-43
GARAŻ murowany, w zabudowie szeregowej, pow. 16 m2, wła
snościowy, prąd, • 18.000 żl. Wrocław, tei. 071/355-33-30, 
325-96-59
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulic/ Żeromskiego 77, - 14.900 zl. Wrocław, 
tel. 0602/66-65-01
GARAŻ kanał, prąd, we Wrodawiu, przy skrzyżowaniu ul. Wy
szyńskiego i ul. Lompy, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-12-67 
GARAŻ w zabudowie szeregowej, własnościowy, przy ul. Lnia
nej, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 071/373-18-82 
GARAŻ murowany, w zabudowie szeregowej, po remoncie, w 
podwórzu, przy skrzyżowaniu ul. Trzebnickiej i Słowiańskiej, •
20.000 zł lub wynajmę - 300 zł/mies. Wrodaw, tel. 0604/09-31-01 
GARAŻ z księgą wieczystą, po remoncie, ul. Grabiszyń- 
ska-Zaporoska, -20.000 zl. Wrocław, tel. 071/341-14-65 
GARAŻ przy ul. Bezpiecznej sprzedam lub wynajmę, od zaraz. 
Wrocław, tel. 361-76-50
GARAŻ własnośdowy, ul. Dokerska, W-w Kozanów, - 25.000 
zl. Wrocław, tel. 0604/37-44-45 
GARAŻ przy ul. Inżynierskiej, pow. 16.5 m2, bez pośredników, 
: 20.000 zl. Wrodaw, lei. 071/363-17-54 .
GARAŻE BLASZANE nowe, składane, wym. 3x5 m i 3x6 m - 
1.650 zl/szt. Syców, tel. 062/785-47-78, 0608/46-79-42 
GOSPODARSTWO OGRODNICZE 30 km od morza, działka 0,5 
ha, trzy namioty foliowe i szklarnia, budynek kotłowni i miesz
kalny, - 80.000 zł. Wrodaw, tel. 071/355-38-30, 0502/18-50-66
•  GOSPODARSTWO ROLNE 13 ha - 220,000 zi. sad, sta

wy, strumienie, pięknie, 50 km od Wrodawia oraz inne, 
ceny 45.000, 55.000, 80.000, 200.000 *1. BN .TYMOCZ- 
KO*. Milicz, tel. 071/383-08-66,,0606/48-97-68 99000001

GOSPODARSTWO ROLNE pow. 8.50 ha, zabudowania gospo
darcze, dom o pow. 150 m2, WC. c.o, • 120.000 zi. T. Nowakow
ski, 59-330 Buszkowice 1, gm. Sdnawa 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 5.4 ha, zabudowania gosp., 
dom mieszkalny o pow. 150 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
WC, spiżarnia, 2 garaże, - 98.000 zl. Damianowo k. Jawora, tel. 
076/871-93-46

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“ Wrocławianka “

53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 61 
tel. 361 22 56

POSIADA DO SPRZEDAŻY 
W CENTRUM MIASTA 

GOTOWE DO ZASIEDLENIA 
mieszkania 1- i 2-pokojowe, 

oraz garaże.
___________________ ®____________ OP000401

GOSPODARSTWO ROLNE pow. 3.5 ha + dom (stan surowy 
zamknięty), po remoncie kapitalnym, z telefonem, nowy dach, 
plastikowe okna, - 45.000 zl. Głogów, tel. 0600/41-16-63 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 8 ha, duży dom, stodoła, obo
ra, działka budowlana, wodociąg, z telefonem, trasa Łagiewniki 
- Strzelin, • 100.000 zl. Jaźwina, tel. 071/393-83-13 
GOSPODARSTWO ROLNE obora 400 m2 + stodoła ♦ 2 silosy 
+ 2 ha pola, dobre warunki do hodowli koni lub innych zwierząt, 
możliwość budowy stawu, przy autostradzie A4 Wrocław - Opo
le, • 150.000 zl. Małujowrce, tel. 077/412-32-25 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 6 ha, dom, stodoła, obora 
specjalistyczna, garaże, - 100.000 zł. Mokrsko, tel. 
043/886-32-87
GOSPODARSTWO ROLNE w Krukowie k. Żarowa, dom + za
budowania gospodarcze, + 1.4 ha grUntu, • 50.000 zl. Strze
gom, tel. 074/855-85-15
GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 6 ha, dom luksusowo wy
kończony, obora, stodoła, na Pojezierzu Suwalskim, - 230.000 
zi. Suwałki, tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 3.18 ha, z budynkami: miesz
kalnym (piętrowym, pow. 440 m2), stodołą (18x10 m) i inwen
tarskim (wym. 17x5.5 m). Szadek, gm. Ceków, tel. 062/763-17-46

Legnica, ul. Kołodziejska 38 
tel. 076/854-07-44

gara ż :  u f 
blaszany 2300zł 

bram a garażow a 
uchylna m 760 zł

OP996219

GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 26 ha k. Świebodzina (z 
gruntami lub bez), - 200.000 zl. Świebodzin, tel. 068/476-93-84 
GOSPODARSTWO ROLNE z hodowlą psów rasowych, -
200.000 zł w rozliczeniu mieszkanie w mieście. Trzebnica, tel. 
071/312-87-84
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 15 ha, grUnt kl. III i IV, ♦ zabu
dowania gosp. i mieszkalne, idealne na hodowlę bydła, koni, 
blisko W-wia, trasa Wrodaw • Zielona Góra, siła, woda, telefon, 
możliwość dokupienia ziemi, - 145.000 zl. Wrocław, tel. 
0606/31-18-44
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

O  GRUNT dla inwestora, 32 ha, ok. Wrocławia.., tel. 
0503/64-22-50 01031761

GRUNT utwardzony, 200 m2, działka 30 a, kotłownia, uzbroje
nie, prąd, woda, kanalizacja, przy autostradzie A4, 40 km od 
Wrocławia, 15 km od Legnicy, stan b. dobry, • 60.000 zł lub za
mienię na samochód. Budziszów Wlk., tel. 0501/16-69-55 
GRUNT 0.9 ha, w trakcie przekształcania, 3 km od Legnicy, 
media -10 zl/m2. Legnica, tel. 076/862-85-28 
GRUNT łąki + pastwisko, IV klasa, las 3 ha, w okolicy Walima, •
15.000 zl. Legnica, lei. 0502/26-54-64, 0602/10-30-27 
GRUNT o pow. 3300 m2, Wrodaw - Pawłowice, cena 60 zl/m2 
albo inne propozycje. Wrocław, tel. 071/345-75-18
GRUNT przemyslowo-budowlany, w Długołęce, o pow. 5000 m2 
- 50 zł/m2 albo inne propozycje. Wrocław, tel. 071/345-75-18 
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie • 190 zl/m2. Wro
daw, tel. 071/339-89-98
GRUNT 1,14 ha, z dostępem do rzeki, Kwisa k. Świeradowa

Zdroju - 2 zł/m2 lub zamienię na samochód osobowy/Wrocław, 
tel. 0605/21-59-57
GRUNT pod budowę pawilonu, 50 m2, mały ćzynsz, wszystkie 
zezwolenia, na dużym osiedlu - 5.000 zl. Wrocław, tej. 
071/785-60-26 . .
GRUNT ORNY pow. 2.87 ha w tym 1.06 ha lasu sosnowego, 
możliwość przekwalifikowania, okolice Wieluń-Zloczew, • 38.000 
z ł.., tel. 0607/05-73-35
•  GRUNT PRZEMYSŁOWY uzbrojony, ul. Międzyleska, 6000 

m2 -. 160 zl/m2. Wrocław, tel. 0501/28-97-89 -99000001
GRUNT PRZEMYSŁOWY w Prusicach przy trasie Wro- 
claw-Poznań, pow. 1.23 ha, warunki zagospodarowania pod 
uciążliwą produkcję, siła, woda - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 
0608/28-30-11
GRUNT ROLNY 2 ha, okolice Twardogóry, - 9.000 zl. Goszcz, 
gm. Twardogóra, tel. 071/398-70-95 
GRUNT ROLNY 7,5 ha, woda, prąd, staw* przy lesie, 2 km od 
Dusznik Zdroju • 1.50 zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
GRUNT ROLNY 7 ha, możliwość kupna po f  ha - 5.000 zł/ha. 
Kobyla Góra, tel. 0501/92-95-07, 0503/71-23-75 
GRUNT ROLNY pow. 4.82 ha, w Krzeczynie Wielkim koło Lubi
na, przy szosie na Zgorzelec, w połowie szerokości pola rów z 
wodą i rośnie kilka dębów i olch, • 25.000 zl. Lubin, tel. 
076/749-76-49 .
GRUNT ROLNY pow. 3.25 ha, ziemia lii i IV klasy, w Prochowi
cach, - 11.000 zl. Lubin, tel. 076/846-71-66 
GRUNT ROLNY pow. 5,65 ha • 2500 zl/ha. Srebrna Góra, tel. 
0603/31-25-66
GRUNT ROLNY 1,94 ha, złoża piachu i żwiru, blisko obwodni
cy Lubań • Jelenia Góra, kl. IV, V, VI, - 12.000 zl. Ubocze, gm. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-39-75
GRUNT ROLNY 5.000 m2, przy głównej drodze w Groblicach, 
wszystkfe media - 55 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
GRUNT ROLNY w Pietrzykowicach, 6 km od Wrodawia, 2,2 ha,
II i III kl., przy drodze asfaltowej, prąd, woda, telefon - 8 zl/m2. 
Wrocław, tel. 071/348-00-36
GRUNT ROLNY płd. okolice Wrodawia, 7 km od Ołtaszyna, pow. 
2.60 ha, w trakcie przekwalifikowywania na budowlany, doko
nany podział geodezyjny na działki po 1.500 m2 -'10 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/783-00-97 po godz. 18, 0602/73-96-23 
GRUNT ROLNY pow. 1,2 ha, za Jagodnem, przy granicy mia
sta, obok przyszłego osiedla Archicomu, - 30 zł Źm2. Wrocław, 
tel. 071/346-48-83
GRUNT ROLNY o pow. 0.5 ha • 35 zl/m2. Wrocław, tel. 
071/357-89-25
GRUNT ROLNY 6.6 ha, w Rakowie gm. Oborniki Śl., graniczy z 
lasem, - 3.600 zl /ha. Wrocław, tel. 071/336-13-30. 
0602/84-62-84
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy planowa
nej obwodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistyczne, cena 
200 zl/m2. Wrocław, tel. 07f/339-72-81 
GRUNT, działka rzemieślnicza 2000 m2 ■+ 3000 m2 przy trasie 
Poznań-Katowice, w Ostrzeszowie, dom dospodarczy ¥ lasek 
3000 m2, działka 2000 m2, - 15 zi /m2. Ostrzeszów, tel. 
062/730-24-87
•  GRUNTY o różnych powierzchniach, w ok. Milicza,- cena 

od 3.500 zl/ha. BN .TYMOCZKO", Milicz, tel.
... 071/383-08-66,0606/48-97-68 99000001
•  HALA nowa, w Środzie Śl., pow. 1500 m2, działka o pow. 

5362 m2, druga hala o pow. 280 m2. działka o pow. 2230 
m2. Środa Śląska, tel. 071/317-57-07, 0605/40-60-62 
99000001

HALA pow. 1500 m2 w okolicach Jeleniej Góry, - 400.000 zl. 
Jelenia Góra, tel. 0601/85-54-01 
HALA 300 m2, pomieszczenia magazynowe 250 m2, pom. so
cjalne, wszystkie media - 110.000 zl. Jutrosin, tel. 
065/547-13-28, 0604/40-27-38
HALA 400 m2, z wiatą 100 m2, na dziaice 7_a i 12 a, w Kamień
cu Wrodawskim, ul. Działkowa 1, - 460.000 zł. Kamieniec Wro- 
dawski, tel. 071/781-63-47
HALA w centrum Legnicy, możliwość przystosowania pod każ
dą działalność handlowo-uslugowo-produkcyjną, - 350.000 zł 
lub wydzierżawię. Legnica, tei. 0607/24-48-34 
HALA w Trzebnicy, pow. 400 m?, wys. 5 m, wszystkie media, 
atrakcyjna lokalizacja, dziaika budowlana 80 a, ogrodzona i 
utwardzona, wynajem • 4.000 zl/mies., sprzedaż 550.000 zł. 
Trzebnica, tel. 0601/74-66-30, 0601/74-66-40 
HALA stodoła, o pow. 890 m2, w okolicy oddalonej 12 km od 
granicy Wrodawia, z placem manewrowym o dowolnej wielko
ści, przylegające bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez pośred
ników, * 75.000 zl. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HAU  MUROWANA 1200 m2, c.o., woda (2 studnie głębino
we), siła (transformator), sad owocowy, mieszkanie 150 m2,
3-pokojowe, hol, kuchnia, łazienka, dziaika 0.48 ha, ogrodzo
ne, na uboczu, teren utwardzony, • 240.000 zl. Dębowiec, tel. 
074/816-11-86
HALA MUROWANA z zapleczem biurowym, o pow. 200 m2 + 
dom na wsi, o pow. 90 m2, do kapitalnego remontu, na działce 
40 arów, woda, gaz, telefon, energia, • 80.000 zl. Lubin, tel. 
076/749-39-20
HALA MUROWANA z zapleczem socjalnym, ogrzewana gazem, 
wszystkie media w Środzie Śl, - 380.000 z! lub wydzierżawię. 
Środa Śl., tel. 071/317-39-11, 0605/34-66-71 
HALE magazynowe, pow. 420 m2, w centrum Legnicy, - 350.000 
zl. Legnica, tel. 076/862-85-51
KAMIENICA w centrum Legnicy, działka o pow. 510 m2, do re
montu. • 85.000 zl. Legnica, tel. 0502/26-54-64.0602/10-30-27 
KIOSK HANDLOWY nowy, nadaje się na kwiaciarnię, sprzedaż 
art. spożywczych, przystosowany do handlu obwoźnego, wym. 
6.5x2.5x2.-2 m, - 7.800 zł., tel. 0607/41-75-06 
KIOSK HANDLOWY odeplony, wolno stojący, pow. 10 m2, drew
niana konstrukcja, boazeria, PCV, - 5.300 zl. Domasławice, woj. 
wrodawskie, tei. 0603/08-04-76 
KIOSK HANDLOWY K-63 plastikowy, czerwony, okratowany, 
wew. półki, stan dobry, • 3.000 zl. Kamieniec Ząbkowicki, gm. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-43-25, 075/744-62-86 
KIOSK HANDLOWY 20 m2, z wejściem do środka, lokalizacja 
przy ul. Modrzewiowej w Lubinie. Lubin, tel. 076/846-92-97, 
0501/62-35-87
KIOSK HANDLOWY gastronomiczny, rok 2000, z atestem sa
nepidu, 4x2.5 m, odeplony, z instalacja wodną i elektryczną, -
12.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-23-59 
KIOSK HANDLOWY TYPU „ŚWIEBODZICE" pełne wyposaże

nie, wejście do środka, regały, lada, kosze, licznik, 10 m2. -
6.900 zl. Strzegom, tel. 074/649-13-01, 074/855-43-66 po 
godz.20
KIOSK HANDLOWY TYPU .WIERUSZÓW" pow. 9.80 m2, wej- 
śde do środka, lada, regal, przenośny, nowy, dobrze zabezpie
czony, energia, - 8.500 zl. Strzegom, tel. 074/855-58-26 
KIOSK HANDLOWY z płyty obornickiej 100, 380 cm x 440 cm. 
przednia c?ęść przeszklona, nieużywany, • 8.500 zl. Szczaniec, 
woj. lubuskie, tel. 0603/62-40-54 
KIOSK HANDLOWY z wyposażeniem, 20 m2, prąd, woda, wc, 
ochrona, plany rozbudowy, na targowisku ul. Orzechowa 2a, -
28.000 zl lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 793-56-77
KIOSK HANDLOWY z lokalizacją Wrocław Kozanów, - 5.500 
zl. Wrocław, tel. 071/362-34-24 
KIOSK HANDLOWY 15 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, 
atrakcyjna lokalizacja, • 55.000 zl. Wrocław, tel. 0602/10-21-38 
KIOSK HANDLOWY 18 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, -
58.000-Zi. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
KIOSK HANDLOWY o pow. 14 m2, przy ul. Widnej 6, we Wro
cławiu, - 4.200 zl. Wrocław, tel. 071/343-05-62 
KIOSK HANDLOWY nabiałowy, z wyposażeniem, 14 m2, -
15.000 zl. Wrocław, tel. 784-67-75, 789-32-70, 0501/57-54-16 
KIOSK HANDLOWY OGÓLNOSPOŻYWCZY działający, pod
piwniczony, - 41.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/68-75-78 
KIOSK HANDLOWY pow. 21 m2, na każdą działalność, z loka
lizacją woda, prąd, - 7.000 zl. Wrocław, tel. 071/359-34-15 
KIOSK HANDLOWY na placu przy ul. Zielińskiego, dobra loka
lizacja, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-06-18 
KONTENER BUDOWLANO-USŁUGOWY okna i drzwi zabez
pieczone kratami, ocieplony styropianem, dach pokryty papą 
termozgrzewalną, • 2.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-27 
KUPIE DOM w Świdnicy lub okolicy, z dużą działką. Świdnica, 
tel. 0602/11-86-40
•  KUPIĘ DOM z dużą działką, we Wrocławiu lub okolicy, w 

cenie oo ok. 300.000' zl. BPN .APARTAMENT", Wrocław, 
tel. 071/352-18-53, 0601/88-32-90 99000001

KUPIĘ DOM PONIEMIECKI w górach, do remontu, do 50.000 
zl., tel. 071/372-81-82; 0602/57-31-37 
KUPIĘ DOM lub mieszkanie, w okolicy Kłodzka, Bystrzycy Kłodz
kiej, do 25.000 zi. Domasźków, woj. wałbrzyskie, tel. 
0502/60-89-54
KUPIĘ DOM mały, pow. 70-100 m2, poniemiecki, do remontu, 
może być willowy lub w zabudowie szeregowej, do 150.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/351-57-23
KUPIĘ DOM do remontu, we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, 
tel. 0502/50*86-13, 071/352-70-70 
KUPIĘ DOM lub działkę w południowej okolicy Wrocławia. Wro
cław, tel. 071/367-45-95 po godz. 20 
KUPIĘ DOM wśród lasów, do remontu, okolice Wrocławia. Wro
daw, tel. 071/322-68-21
KUPIĘ DOM może być do remontu, w okolicy Wrodawia, w kie
runku Obornik Śląskich lub Trzebnicy. Wrocław, tel. 
0503/92-35-75
KUPIĘ DOM do rśmontu |yj), wykończenia, "fte Wrocławiu, na 
,ÓporowierGrabłsżyńRu, Ołtaszynie, Krzykaćh, tylko poważne 
oferty, bez pośredników. Wrodaw, tel. 0607/57-42-82 
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy, beż pośredników. Wro
cław, teł. 0602/80-30-57
KUPIĘ DOM mały lub zabudowania magazynowe, warsztatowe 
Z mieszkaniem, w okolicach Obornik Śląskich lub Trzebnicy, 
może być do małego remontu • lub zamienię na mieszkanie w 
domu dwurodzinnym, pow. 74 m2, działka 670 m2, we Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
KUPIĘ DOM PONIEMIECKI pow. do 150 m2, okolice Wrocła
wia, dwurodzinny - do 210.000 zl (z możliwością zapłaty w dwóch 
ratach). Wrocław, tel. 0503/83-56-12, 067/12-17-33 
KUPIĘ DOM atrakcyjna lokalizacja, gospodarstwo rolne, okoli
ce Bolkowa, Kamiennej Góry. Wrodaw, tel. 0602/70-96-93 
KUPIĘ DOM w okolicy Zielonej Góry. Zielona Góra, tel. 
0601/92-80-74
KUPIĘ DOM do remontu, w Zielonej Górze lub w najbliższej 
okolicy. Zielona Góra, tel. 0502/87-20-73 
KUPIĘ DOM może być do remontu, ogród, sad, dziaika, do 10 
km od Złotoryi, do 20.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-47-57 '' 
KUPIĘ DOM NA WSI do 40.000 zł. Legnica, tel. 076/854-82-99 
po godz. 18
KUPIĘ DZIAŁKĘ nad wodą • do 5.000 zl. Trzebnica, tel. 
0606/73-25-74
KUPIĘ DZIAŁKĘ z przeznaczeniem pod pawilon handlowy. 
Wrocław, tel. 071/325-23-34
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w Zielonej Górze lub okolicy, 
do 10 km. Zielona Góra, tel. 0502/87-20-73 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Szklarskiej Porębie, pow.
5-15 arów. Wrocław, tel.,071/352-70-70 
KUPIĘ DZIAŁKĘ ROLNĄ lub siedliskową, w okolicach Zielonej 
Góry, do 10 km. Zielona Góra, tel. 0502/87-20-73 
KUPIĘ DZIAŁKĘ SIEDLISKOWĄ w Bogdaszowicach, uzbrojo
ną, 1 ha, w cenie 9 zl/m2. Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/789-10-39 ; >  , ' ^
KUPIĘ GARAŻ blaszany, na budowę, skręcany, wymiary olc*V 
3x6 m. Wrocław, tel. 321-89-74 lub 0604/68-31-8.1 
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE przy szosie, w rozliczeniu 
może być mieszkanie we Wrocławiu. Biedaszków, gm. Trzebni
ca, tel. 071/312-87-84 . .
KUPIĘ GRUNT na ubezpieczenie KRUS, tanio. Wrodaw, tel. 
071/785-76-94, 0604/71-66-24
KUPIĘ GRUNT ROLNY około 100 ha - do 1.200 zł/ha., tel. 
0601/79-84-59
KUPIĘ GRUNT ROLNY łąki, nieużytki, pow. od 1-2 ha. mogą 
być mniejsze kawałki, do 2000 zł/ha, warunek • dojazd drogą 
utwardzoną. Lubin, tel. 076/846-75-80 po godz.20, 
0502/36-39-18
KUPIĘ GRUNT ROLNY w okolicy Trzebnicy, Oleśnicy, Kątów 
Wrocławskich. Wrocław, tel. 0600/35-58-07 
KUPIĘ GRUNT ROLNY ok. 2 ha, może być łąka, nieużytek, w 
okolicy Wrocławia. Wrodaw, tel. 311-39-61, 0602/T2-51 -35 
KUPIĘ GRUNT ROLNY lub łąkę, w okolicy miejscowości: Śliwi
ce, Pietrzykowice, Brzezia Łąka, Krzyki. Wrocław, tel.
071/346-46-95 wieczorem
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowośd: Gądów, Za
brodzie, Cesarzowice, Jaszkotle, Baranowice, Sadków, Pietrzy
kowice, Sadowice, Małkowice, Kębłowice, Skałka, Bogdaszo-
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Nowa realizacja: 
ul. Badury - Strachocin
- na osiedlu o niskie] zabudowie w zabytkowym starodrzewiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“USTRONIE” 

Wrocław, ul. Wrońskiego 14 
tel./fax 071/328-47-85 

tel. 071/328-10-15

Mieszkania:
- ceny  w szystk ich  m ieszkań  z  pełnym 

w ykończen iem  (bez g lazury) 32,6 m - 81.500 zł
- ga raże  w  p rzyz iem iu  33,3 m - 83.250 zł
- wpłaty w  ratach 46,5 m - 116.250 zł
- term in oddan ia  - II kw. 2002 r. 49,7 m - 124.250 zł
- pom oc w  u zyskan iu  kredytu 53,0 m - 132.500 zł
- u lga budow lana 64,5 m - 161.250 zł
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550 zł/miesięcznie
to bardzo dobry pomysł

na DOM 
i nie tylko!

Skorzystaj z PROMOCJI WIOSENNEJ!
OPOH913

• minimum formalności • w trudnych sytuacja finansowych
• stałe oprocentowanie zawieszenie bieżących rat
• zabezpieczenie spłaty • korzyści podatkowe 
nawet bez zdolności kredytowej

DOKONAJ REZERWACJI!
ZADZWOŃ! ŻARY 068/363-64-22

KALISZ 062/757-52-33
LEGNICA 076/866-04-26 LESZNO 065/529-28-41
OPOLE 077/454-64-08 POZNAŃ 061/852-76-32, 853-34-09
BOGATYNIA 075/773-30-30 GLIWICE 032/777-53-17

‘ ZIELONA GÓRA 068/322-10-64 KATOWICE 032/253-52-09
JELENIA GÓRA 075/642-49-34 WARSZAWA 022/620-52-42, 693-79-61

wice, Lisowjce, w gminie Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, pod 
uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ HALĘ pow. ok. 500 m2, tanią, do remontu, na obrze
żach miasta Wrocławia lub w granicach miasta. Wrocław, tel. 
071/341-99-70, 0501/78-04-04
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY warzywa-owoce, we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 071/357-62-54
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY na placu targowym we Wrocławiu, 
z lokalizacją. Wrocław, tel. 0608/75-16-34 
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY pawilon, z lokalizacją lub mały lo
kal, z przeznaczeniem na kiosk typu .Ruch*. Wrocław, tel. 
0603/52-76-38
KUPIĘ KONTENER LUB KIOSK na altankę. Środa kląska, tel. 
0607/04-70-00
KUPIĘ LOKAL w Śródmieściu lub na Kozanowie, do 85.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/14-78-67
•  KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, chętnie w starym budow

nictwie, we Wrocławiu, blisko centrum, pilne I Płacę go
tówką od ręki I Bez pośredników. Wrocław, teł. 
071/330-08-08 wieczorem, 0604/52-97-52 99000001

KUPIĘ MIESZKANIE zadłużone, do remontu, we Wrocławiu. 
Opole, tel. 077/466-76-23
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, w Szklarskiej Porębie. Szklar
ska Poręba, tel. 0602/82-52-23
KUPIĘ MIESZKANIE za odstępne. Wrocław, tel. 071/347-80-50 
wieczorem
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, bez pośredników. Wrocław, 
tel. 0606/14-73-69
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu lub zadłużone, z CO. Wro
cław. tel. 0608/70-17-01
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, do remontu, metraż obo
jętny. Wrocław, tel. 0502/83-94-94 
KUPIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, zadłużone do 40.000 zl, 
bez pośredników. Wrocław, tel. 071/336-97-05 po godz. 18, 
0605/35-91-59
KUPIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-lokatorskie, kwaterunkowe 
lub zadłużone. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
KUPIĘ MIESZKANIE 1 lub 2-pokojowe, z C.O., w Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 071/318-57-52, 
KUPIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, zadłużone, bez pośredni
ków, w cenie do 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-97-05 po 
godz. 18, 0605/35-91-59
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Świebodzicach. Świe
bodzice, tel. 074/854-22-20
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 2 lub 3-pokojowe, z.CO, 
we Wrocławiu, może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/784-68-96
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE lub 2-pokojowe, we Wro
cławiu, może być do remontu. Wrocław, tel. 0607/51-92-50

SPRZEDAM OP012389

L O K A L  N A  D E P T A K U
w Zielonej Górze, pow. 70m2. 

Zielona Góra,tel. 068/ 324-62-24 
lub 0-502 17 83 30

KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w okolicy pl. Grunwaldz
kiego. Wrocław, tel. 071/322-54-68 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, balkon, 
nowe budownictwo (w bloku), może być 1-pokojowe, do 69.000 
zl. Wrocław, tel. 071/322-35-59
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE lub kawalerkę, we Wro
cławiu, bez pośredników. Wrocław, teł. 0503/56-57-57 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, własnościo
we, na Karłowicach, niska zabudowa, - 100.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-63-62
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, pow. 40-45 
m2, w niskiej zabudowie lub plombie, chętnie nowe budownic
two. Wrocław, tel. 071/783-06-50, 0504/90-57-82 
KUPIĘ MŁYN WODNY może być do remontu lub odbudowy. 
Wrocław, tel. 071/364-52-10, 0607/62-80-78 
KUPIĘ MŁYN WODNY do remontu lub odbudowy. Wrocław, tel. 
071/364-52-10, 0607/62-80-78
KUPIĘ PAWILON HANDLOWY segmentowy, z płyty obornic
kiej, o pow. 20 - 40 m2, tanio. Krotoszyn, tel. 062/725-78-75 
KUPIĘ SKLEP WARZYWNO-OWOCOWY. Wrocław, tel. 
071/357-62-54
KWIACIARNIA o pow. 17 m2, woda, WC, klimatyzacja, możli
wość rozbudowy, dobra lokalizacja, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-13-78, 0600/43-23-65
KWIACIARNIA na Krzykach, duża, w atrakcyjnym punkcie, •
140.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-67-17
O  LOKAL 70 m2, nowy, c.o. gazowe, dobra lokali- 

zacja, w Lubinie. Lubin, tei. 076/844-76-03, 
p .  0603/98-08-68 84016921

LOKAL 30 m2, w Nysie, po remoncie, idealny na gastronomię, 
gabinet lekarski, - 29.000 zl. Opole, tel. 0604/92-70-08 
LOKAL 43.7 m2, w centrum Świdnicy, po remoncie, - 80.000 zł. 
Świdnica, tel. 0602/64-56-34

' LOKAL BIUROWY 58 ni2, w biurowcu, z parkingiem, ha Krzy
kach, blisko centrum, wykupiony, księga wieczysta, liczniki cie
pła, - 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-25-89 wieczorem, 
0606/40-34-24
O  LOKAL GASTRONOMICZNY - restauracja, disco, 

120 m2 + ogródek piwny 100 m2, funkcjonujący, 
po remoncie kapitalnym, z pełnym wyposaże
niem, koncesja na alkohol, z telefonem, z miej
scami parkingowymi, mały czynsz, odstępne do 
uzgodnienia. Wrocław, tel. 071/363-31-96 
01032631

•  LOKAL GASTRONOMICZNY o pow. 157 m2, przy trasie 
Wrocław - Kłodzko, wraz z wyposażeniem, • 150.000 zł 
(do negocjacji). Biuro Obrotu Nieruchom., Ząbkowice Ślą
skie, tel, 074/815-13-11 99000001"

LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum han
dlowe na Nowym Dworze - 53.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/66-34-47, 0602/23-43-28
LOKAL HANDLOWO • USŁUGOWY Piaskowa Góra, ul. Kuso- 
cińskiego, • 70.00.0 zł (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 
074/841-53-17, 0604/97-25-49
LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWY pow. 30 m2. Śródmieście, 
ul. Otwarta, po remoncie kapitalnym, siła, WC, CO, - 75 000 zl. 
Wrocław, tel. 071/322-70-21 po godz. 20 
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWO- BIUROWY pow 47-180 
m2, w nowo budowanym centrum handlowym na Gaju, od 2.000 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/783-00-97 po godz. 18,0602/73-96-23
# LOKAL HANDLOWY 56 m2, wejście z ulicy, witryna, w b. 

dobrym, widocznym miejscu, nadaje się na gśbinety, kan
celarię, przedstawicielstwo, miejsce parkingowe -168.000 
zł oraz lokal na Kozanowie, pow. 35 m2, witryna, dobre 
miejsce - 87.500 zł, lokal 30 m2, Śródmieście -110.000 zł, 
lokal Śródmieście, 126 m2 • 2.500 zł/m2 i inne. lokale, BN 
.HOBO*, Wrocław, tel. 071/343-94-74 99000001

LOKAL HANDLOWY pow. 52 m2> księga wieczysta, w Klucz
borku, - 110.000 zł lub zamienię na mieszkanie 3-pokojowe, 50 
m2, we Wrocławiu. Kluczbork, tel. 077/418-53-93 po godz. 20 
LOKAL HANDLOWY 80 m2, sklep odzieżowy, w dobrym punk
cie, w centrum miasta, stan idealny, • 120.000 zł. Pilawa Górna, 
tel. 074/837-26-35, 0603/51-19-19 
LOKAL HANDLOWY 57 m2 lub 114 m2, w centrum handło- 
wo-biurowym, ul. Armii Krajowej, na bank, pizzerię, itp. - 3.500 
zł/m2. Wrocław, tel. 0606/14-35-98, 0606/14-35-99 
LOKAL USŁUGOWY drukarnia offsetowa, prosperująca we 
Wrocławiu, grunt dzierżawiony od spółdzielni mieszkaniowej, •
230.000 z). Wrocław, tel. 071/353-18-26
LOKAL UŻYTKOWY 32 m2, po remoncie kapitalnym, duże wi
tryny, - 100.000 zł lub do wynajęcia 1.500 zł/mies.. ., tel. 
0604/78-07-99, 0602/18-23-72
LOKAL UŻYTKOWY - dyskoteka, 223 m2, możliwość prowa
dzenia Innej działalności, w okolicy Barda śl, - 80.000 zł. Bardo 
Śl., tel. 0601/85-78-97
LOKAL UŻYTKOWY w centrum miasta, dobra lokalizacja, 3 
pomieszczenia, idealriy na sklep, mieszkanie, gabinet, Itp, -
69.000 zł. Jedlina Zdrój, teł. 074/845-50-21, 0608/89-44-31 
LOKAL UŻYTKOWY przy ul. Szybowcowej, pow. 28 m2, parter, 
w kształcie litery L, WC, duża witryna - 3.100 zł/m2. Wrociaw, 
tel. 071/312-43-76
LOKAL UŻYTKOWY na sklep lub błuró, 57 m2, wejście z ulicy, 
pl. Staszica. - 187.000 zl. Wrocław, tel. 071/329-01-53. 
071/325-51-68
LOKAL UŻYTKOWY o pow. 24 m2, nowa witryna, z toaletą, ul. 
'Traugutta, • 70.000 zł lub zamienię na mieszkane. Wrocław, tel. 
071/328-70-50

fm wynajęcia
A T R A K C Y J N E  I TANIE

MAGAZYNY i BIURA
Idealne na składowanie lub produkcję 

pow. 20-1800 m* już od 4 zt / mr*

ormacje

OPP12156

. / 0-71/ 367 91 99 
/ 0-71/334 65 29 
/0-71 / 348 63 61

LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdroju, - 35.000 zl.
Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51
LOKAL UŻYTKOWY kantor wymiany walut, atrakcyjna lokali-
zacja, - 40.000 zl. Wrocław, tel. 071/333-95-04
LOKAL UŻYTKOWY, Wrocław Śródmieście 118 m2, wysoki
standard, na każdą działalność, - 240.000 zl. Wrocław, tel.
071/310-76-29, 0608/02-47-61
LOKALE UŻYTKOWE od 58 do 500 m2, w centrum, ul: Armii 
Krajowej, 1 i 2 p., komfortowe, okna PCV, miejskie co, własno
ściowe, parking - 1.490 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/14-35-98, 
0606/14-35-99
MAGAZYN o pow. 440 m2 + poddasze, z parkingiem, możli
wość adaptacji na warsztat lub mieszkanie, - 85.000 zl. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-88, 0601/69-59-72
•  MASZ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w bloku w ok. pl. Grun

waldzkiego i chcesz się zamienić na mieszkanie 4-poko- 
jowe w kamienicy, 115 m2, w ok. pl. Grunwaldzkiego (z 
dopłatą), przyjdź lub zadzwoń do nas. BN .JDD*, Wrocław, 
ul. Nauczycielska 6/1, tel. 071/327-78-34 99000001

•  MIESZKANIA okolice Rynku, 67 m2 - 290.000 zł, okolice 
ul. Pereca, 46 m2 -105.000 zł, Tyrmanda, 65 m2 • 120.000 
zł, Klecina, nowe, 68 m2 -170.000 zł. BN .GL-CONSULT*, 
Wrocław, tel. 071/355-70-42, 0501/14-78-67 99000001

O  MIESZKANIA we Wrocławiu, 2- i 3-pokojowe, 
48-54 m2, cena 68.000-75.000 zł, 70% ceny ryn
kowej. Wrocław, tel. 071/342-40-11,0503/90-25-55 
81012851

MIESZKANIA do remontu, w Krzywej, gm. Warta Bolesławiec
ka, 1-pokojowe -12.000 zł., 2-pokojowe - 16.000 zł. i 2-pokojo
we w domu 2-piętrowym; możliwość realizacji książeczek miesz
kaniowych. Legnica, tel. 076/862-96-23 
MIESZKANIA w miejscowości Szczytnica, własnościowe, bez- 
czynszowe, na pięknie zadrzewionym osiedlu, 10 km od Choj
nowa • 300 zl/m2. Szczytnica, tel. 0503/87-27-55
•  MIESZKANIA 1-POKOJOWE:. Popowice, 24 m2, umebl. -

75.000 zł, Krzyki, wszystko nowe, po remoncie - 63.000 
zł, puste, warto zobaczyć, 2-pok., Krynicka, 35 m2, duży 
balkon • 78.000 zl, Śliczna, 33 m2, umebl. • 75.000 zł, Kry
nicka 37 m2, ładne • 85.000 zł, Krynicka, 41 m2, rozkl •
89.000 zi, Popowice, 41 m2, ładne, puste - 85.000 zi. Par
nickiego, 30 m2, balkon • 74.000 zł, BN .KORAL*, tel. 
071/787-80-42,0603/85-23-88 99000001

O  MIESZKANIA 3-POKOJOWE we Wrocławiu, kom
fortowe, w ładnej dzielnicy, dwa (jedno na parte
rze i jedno na I piętrze), sprzedam - cena do 
uzgodnienia lub zamienię na dom dwurodzinny. 
Wrocław, tel. 071/322-56-43 02026111

•  MIESZKANIA 3-POKOJOWE : Krynicka, 57 m2, zadbane, 
duży balkon - 118.000 zł, Gajowa, 63 m2, plomba, b. ład
ne • 135.000 zł ♦ kredyt, Gajowa, 57 m2, nowe meble ku
chenne, niski czynsz • 115.000 zł, Buska, 58 m2, zadbane 
- 129.000 zł, Pabianicka, 57 m2- 135.000 zł, 4-pok. Kry
nicka, 72 m2, komfortowe • 140.000 zl. BN .KORAL*, Wro
cław, tel. 071/787-80-42, 0603/85-23-88 99000001

•  MIESZKANIA: 1-pok. 28 m2, os. Asnyka • 38.000 zł, 2-pok. 
50 m2, os. Piekary - 55.000 zł, 3-pok. 64 m2, os. Piekary -
65.000 zł, 3-pok. 64 m2, os. Kopernika • 62.000 zł, 4-pok. 
116 m2, ok. parku • 100.000 zl, 2-pok. 57.7 m2, i p., bud.
4-piętrowy, komfort • 77.000zł 2-pok., 37 m2, centrum Lu
bina, blok 4-piętrowy • 60.000 zł. Dom, ok. ul. Wrocław
skiej, 180 m2 - 230.000 zl, BON .BONT’, Legnica, ul. Pia
stowska 20, tel. 076/722-39-72 99000001

O MIESZKANIE w centrum Strzegomia, pow. 100 
m2, komfortowe, telefon, CO, I piętro, garaż. Cena 
do uzgodnienia., tel. 076/871-05-17, 
076/870-66-20 01031691

MIESZKANIE nowo budowane, w Legnicy, niska zabudowa, os. 
willowe, bezczynszowe, miejsca garażowe, termin: wrzesień 
2001 r., wykonane z pustaków phoroterm, dachówka Braas. 
Legnica, tel. 0601/50-97-34
•  MIESZKANIE w Środzie Śl., pow. 40 m2, - 40.000 zi. Śro

da Śląska, tel. 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 50 m2, we W-wiu, załatwię przydział, zamelduję 
na stałe, • 25.000 zł., tel. 071/341-95-87 
MIESZKANIE w Bierutowie, po remoncie, pow. 75 m2 + podda
sze (40 m2) do adaptacji, • 55.000 zł. Bierutów, tel. 
0603/36-79-80
MIESZKANIE w Bukowicach, pokój i kuchnia, 30 m2 + garaż, 
ogródek 650 m2, - 15.000 zł. Bukowice, gm. Krośnice, ul. Wro
cławska 34
MIESZKANIE 150 m2 (1/4 domu), w Skrzypniku gmina Doma
niów, 5 km od Oławy, strych 150 m2 do adaptacji, zabudowania 
gospodarcze, działka 80 arów, - 85.000 zł. Domaniów, woj. wro
cławskie, tel. 0601/87-26-29
MIESZKANIE pow. 70 m2 w Górze, okna PCV, ogrzewanie ga
zowe; niski czynsz, • 60.900 zł (możliwe raty). Góra, tei. 
065/543-47-43.' 0603/11-54-56
MIESZKANIE o pow. 38,5 m2, w centrum Jedliny Zdroju, w trak
cie remontu, stan b. dobry. Jedlina Zdrój, tel 0606/36-01-64 ' 
MIESZKANIE 60 m2, z możliwością rozbudowy do 120 m2 + 
hala 900 m2 do kapit. remontu, - 45.000 zl. Kobierzyce, tel. 
0603/52-75-98
MIESZKANIE lokatorskie, pow. 65 m2, i piętro, w nowym bu
downictwie, loggia, balkon, okna PCV, c.o,, kafle, ładna okoli
ca, las, jezioro - 75.000 zł lub zamienię na samochód, odstęp
ne + wkład spółdzielęzy. Malczyce, gm. Środa Śląska, tel. 
0602/76-87-49
MIESZKANIE M-3 w Nysie, komfortowe, 44 m2, z telefonem, 
winda, nowe okna, nie wymaga remontu, - 59.000 zł lub zamie
nię na dom w okolicy. Nysa. tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
MIESZKANIE komfortowo wykończone, w domu 4-rodzinnym, 
w nowym budownictwie, w Olszynie Lubańskiej, • 70.000 zl lub - 
zamienię na mieszkanie 2-pokojowe, we Wrocławiu. Olszyna, 
tel. 0602/46-13-71, 0602/51-62-35 
MIESZKANIE własnościowe, ponad 120 m2, 4-letnie, w cen
trum Oławy, ładna, spokojna dzielnica, ogrzewanie gazowe, styl 
poddasza (belki, skosy), • 250.000 zl. Oława, tel. 0601/57-29̂ 23 
MIESZKANIE własnościowe, w centrum Oławy, o pow. 47 m2 -
1.500 zl/m2. Oława, tel. 071/303-39-32 po godz. 16, 
077/455-23-16 po godz. 20
MIESZKANIE własnościowe, pow. 54 m2 ♦ budynek gosp,, ga
raż, działka ogrodowa, 15 km od Leszna, • 60.000 zł. Pawłowi
ce, teł. 065/536-81-79
MIESZKANIE M-3 36 m2, lllp, c.o., okna PCV, po remoncie ka
pitalnym, spółdzielczo-własnośdowe, blisko parku, - 53.000 zl. 
Świdnica, tel. 074/852-36-66 wieczorem ■
MIESZKANIE pow. 62.5 m2, spółdzielczo-własnościowe, Trze
bień k. Bolesławca, 2 balkony, glazura, szafy wnękowe, łazien
ka (WC osobno), szkoła, • 45.000 zł. Trzebień, tel. 075/736-54-18 
MIESZKANIE wlasnośdwe, we Wrocławiu przy ul. Jaracza, pow. 
55 m2, wysoki standard, antresola (poddasze nowe), z telefo
nem, - 168.000 zl. Warszawa, tel-0604/91-02-09 
MIESZKANIE 49 m2,1 p., co, własnościowe, słoneczne -1.000 
zł/m2. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/95-35-10 - 
MIESZKANIE pow. 24 m2, jasna kuchnia, balkon, z telefonem,
VI p., winda, - 75.000 zl. Wrocław, tel. 071/351-51-44 
MIESZKANIE willowe, poniemieckie, parter, po remoncie, ogró
dek, bez pośredników • 480.000 zł. Wrocław, tei. 071/348-49-82

MIESZKANIE spółdzielcze, własnościowe, pokój 19.Ś m2, kuch
nia widna, łazienka, wc, IV p„ ul. Sudecka k. parku, TV kablo
wa, z telefonem, piwnica, regały, • 74.000 zl. Wrocław, teł.
337-34-18
MIESZKANIE o pow. 61 m2, rozkładowe, na Nowym Dworze, - 

. 125.000 zł. Wrocław, tel. 0608/01-65-02 
MIESZKANIE własnościowe, o pow. 73 m2, • 135.000 zl lub 
zamienię na 2-pokojowe, do 40 m2, do III piętra. Wrocław, tel. 
0501/33-00-79
MIESZKANIE 43 m2, w nowym budownictwie, własnościowe, 
we Wrocławiu, na Krzykach, w pobliżu terenów rekreacyjnych, -
83.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-65-00 po godz. 15 
MIESZKANIE kuchnia, łazienka, w.c., c.o., rozkładowe, parkiet, 
kafelki, plomba z 1992 r., bez pośredników, - 150.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/23-99-68
MIESZKANIE pow. 33' m2, meble kuchenne na wymiar, IV p., 
.do zamieszkania od zaraz, - 85.000 zl. Wrocław, tel. 
-0606/28-90-74
MIESZKANIE 50 ro2, Krzyki, nowe, tylko dtofl mieszkania w bra
mie, atrakcyjny budynek, • 68.000 zł + odstępne. Wrocław, tel. 
0501/09-92-21
MIESZKANIE własnościowe, we Wrocławiu (Leśnica), w willi 
wolno stojącej, I piętro 40 m2 (pokój, jasna kuchnia, łazienka), 
ogrzewanie gazowe, niskie opłaty, telefon, garaż przy domu, •
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-20-79, 071/349-13-98, 
0607/07-71-81
MIESZKANIE i lokal użytkowy, na Krzykach, w trakcie budowy, 
dokończenie jesienią b.r. - 1.500 zl/m2. Wrocław, tel. 
0501/40.67-17
MIESZKANIE 40 m2, balkon, 1 p., w Zawidowie, pow. Zgorze
lec - 50.000 zl. Zawidów, tel. 075/778-87-95 
MIESZKANIE 38 m2, własnościowe, c.o., balkon, w Jel- 
czu-Laskowicach, - 51.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-70-66
•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Legnicy, - 35.000 zl. Wro

cław, tel. 071/786-48-35 99000001
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, w Bolesławcu, w Centrum, 
7 piętro, własnościowe, niski czynsz, telefon, kuchnia, łazien
ka, po remoncie, - 46.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-87-66 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE M-1 36 m2, 2 km od Wrocławia, 
do remontu kapitalnego, niski parter, księga wieczysta - 900 
zł/m2. Chwalowice, tel. 071/318-10-69 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, w Zgorzelcu, Tylice, z 
garażem i działką o pow. 6 a. Dzierżoniów, tel. 0604/06-82-81 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Piechowicach, pow. 24 m2, po 
remonde, CO gazowe, nowe okna i drzwi, parter, - 40.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0603/41-16-60 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
księga wieczysta, w Krzywej, gm. Warta Bolesławiecka, 30 m2
• 12.000 zł, możliwość połączenia pokoi, 2-pokojowe, 47 m2 •
16.000 zl, 3-pokojowe - 62 m2 - 20.000 zł, możliwość realizacji 
książeczek mieszkaniowych. Legnica, tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Krzywej k. Bolesławca, 31 m2, 
do remontu, możliwość wykorzystania książeczki mieszkanio
wej, • 12.000 zl lub zamienię na samochód. Legnica, tel. 
0604/72-40-44
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, pow. 27 m2, w blo
ku 4-piętrowym, telefon, • 44.000 zł. Lubin, tel. 076/749-70-48, 
0602/12-89-74
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, rozkładowe, jasne, księ
ga wieczysta, kuchnia 7 m2, pokój 15 m2, nowa inst. elektr. we 
Wróblowicach, 5 km od Leśnicy, w bloku 2-piętrowym, 1 p., z 
działką 5 a, lub zamienię na W-w, najchętniej na Szczepinie, •
60.000 zł. Lutynia, tel. 0605/07-09-41, 0502/16-09-08 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, kuchnia, łazienka, w.c., 
balkon,, piwnica, 9 km od Karpacza i Jeleniej Góry, na 3. pię
trze, wszystkie media, duży zakład pracy, - 50.000 zł. Mysłako
wice, tel. 075/771-85-91 po godz. 20 (zdjęda do tej oferty moż
na zobaczyć w intemede pod numerem - A00512 www.auto- 
gielda.com.pl)
MIESZKANIE 1-POKOJOWE M-2 kawalerka, 25 m2, spółdziel- 
czo-własnościowe, w centrum Oleśnicy, po remonde, z telefo
nem, siła, c.o., panele podłogowe, glazura, umebl, - 60.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-47-69 wieczorem, 0607/70-08-11

SPRZEDAM MIESZKANIE 4-P0K0J0WE, 
komfortowo wykończone, we Wrocławiu, 
na Pilczycach, pow. 81 m2, garaż, ogró
dek, cena -175.000 zł.

OP012423
Tel. 071/353-76-42,0-602 747 806

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 28.3 m2, przedpokój, kuchnia, 
łazienka, budynek gospodarczy, w Suchej Dolnej, -16.000 zl. 
Sucha Dolna, woj. Żagań, tel. 0605/35-03-63 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w bloku, słoneczne, 27 m2, bez
czynszowe, własnościowe, 2. piętro, po remonde, płytki śden- 
ne, terakota, panele, drzwi sosnowe, gładzie, nowe okna PCV, 
wodomierz, nowa armatura sanitarna, + piwnica, komórka, dział
ka, - 30.000 zł. Sułów, woj. wrocławskie, tel. 0606/89-35-39 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrodawiu (Krzyki), obok ho
telu .Wrodaw", umeblowane, telefon, TV kablowa, 27 m2, -
73.000 zl. Trzebnica, tel. 071/387-17-81 wieczorem 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, umeblowane, wszystkie 
media, w nowym budownictwie, spokojna i zalesiona okolica, w 
miejscowośd Małomice koło Żagania, - 28.000 zl. Wilczyce, tel. 
071/398-96-37
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, 1 p., kuchnia, łazienka, 
co, kafelki, nowe okna, - 33.000 zł. Wojdeszów, woj. jelenio
górskie, tel. 0603/95-35-10
MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Kamiennej, pow. 20 m2, 
kuchnia, umeblowana, - 65.000 zl. Wrocław, tel. 071/793-59-58 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnośdowe, w Krakowie, przy 

. ul. Królewskiej, 35.1 m2, jasna kuchnia, pokój, łazienka, przed
pokój, telefon, • 105.000 zi. Wrodaw, tel. 071/368-60-66

Centrum Wrocławia
Do wynajęcia magazyny 
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MIESZKANIE 1-POKOJOWE na i  piętrze, - 70.000 zl. Wrocław, 
teł. 071/789-50-23 po godz. 19
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, pow. 43 m2, w Śród
mieściu, - 73.000 zł. Wrodaw, tel. 071/329-24-85,071/321-39-79 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE M-2 35 m2, logia. Wrodaw Bisku
pin, bez pośredników, • 95.000 zl- Wrocław, teł. 071/784-44-23 
wieczorem
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, pow. 25 m2, z te
lefonem, TV kablowa, przy ul. Śdnawskiej, jasna kuchnia z no
wym umeblowaniem, zadbane, na 8 piętrze, • 69.000 zł. Wro
daw, tel. 071/359-52-22, 0603/66-85-63 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 34 m2, w centrum, kuchnia 
umeblowana, komfortowe, • 75.000 zł. Wrocław, tel. 
071/785-50-04
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 25 m2, umeblowane, jasna kuch
nia, ul. Ścinawska, - 67.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-49-71 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE Stare Miasto, pow. 34 m2, duża 
kuchnia, balkon, dche, stan b. dobry, bezpośrednio, - 85.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322-53-06, 0601/53-48-36 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, IX piętro, z telefonem, 
blisko centrum, • 75.000 z!.-Wrocław, tel. 071/332-50-44, 
0502/23-82-41
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnośdowe, 40 ra2, budynek z 
cegły, nie zalane podczas powodzi, telefon, ul. Krzywoustego 
we Wrodawiu, - 79.000 zł. Wrocław, tel. 0602/77-99-40 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2,1 p„ duży balkon, jasna 
kuchnia, plomba blisko rynku, • 100.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-95-76, 0603/28-73-30
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, spółdzielczo-własnośdo
we, blisko centrum, IV p./IV p., rozkładowe, jasna kuchnia, me
dia miejskie, balkon, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 343-51 -58* 
0501/31-36-45
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum Lubina, pow. 34 n)2. * 
własnościowe, parter, duża, jasna kuchnia, glazura, parkiet, 
żaluzje antywłamaniowe, bez pośredników, • 53.000 zł. Wro
daw, tel. 0603/84-49-33
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w dzielnicy Śródmleśde, pow. 37 
m2, CO, rozkładowe, z wygodami, - 40.000 zl. Wrodaw, tel. 
071/344-29-70 j
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, we Wrodawiu, 33.5

m2, duży pokój, jasna kuchnia, balkon, do zamieszkania od 
zaraz, - 72.600 zl. Wrodaw, tel. 071/364-45-83, 0602/29-44-35 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 20 m2, parter, ul. Jarzębinowa, 
nowa armatura, panele podłogowe, gładzie tynkowe, - 49.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/77-82-11
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 40 m2, przy ul. Stysia, roz
kładowe, jasne, przestronne, możliwość adaptacji strychu, bez 
pośredników, • 81.000 zl. Wrocław, tel. 071/783-25-98, 
0605/40-61-04
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2, z wygodami, po" re
monde, - 45.000 zl. Wrocław, Gniechowice, tel. 356-30-02 do 
17, 071/316-89-36 po 17
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Zawidowie, pow. 33 m2, w blo
ku, z telefonem i balkonem, niski czynsz, - 35.000 zl. Zawidów, 
tel. 075/778-99-53, 0603/56-16-20 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, przy ul. Krasickiego, 3 pię
tro, w Lubinie, • 54.000 zl. Lubin, tel. 0608/18-50-53 
O MIESZKANIE 2-POKOJOWE I piętro, 50 m2, nowe 

budownictwo, na osiedlu Zarzecze, cena do 
uzgodnienia. Świdnica, tel. 074/640-79-81 po 
godz. 17 01032401

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE we WrodaWiu, ul. Mielecka, 
I piętro, rozkładowe, w starym budownictwie, - 95.000 zl. 
BN .HAYA*, Wrocław, tel. 071/789-92-68, 0501/52-68-94 
99000001 #

O MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Gądowie, ładne, 
pow. 49 m2, z telefonem, VII piętro • 2.300 zł/m2 
(do uzgodnienia). Wrocław, tel. 071/351-83-61 od 
9 do 17 85001881

O MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 78 m2, kuch
nia, przedpokój, łazienka, WC (kafle), garderoba 
bez zadłużeń, bez pośredników, -140.000 zł. Wro
cław, tel. 071/321-39-08 01026481 

O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, własnościo
we, rozkładowe, po remoncie i częściowo ume
blowane, dobra lokalizacja (Krzyki), 2 linie tele
foniczne, • 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-69-30, 
0601/82-89-96 81012581

MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, bezczynszowe, wła
snościowe, księga wieczysta, 3 km za Bielanami Wr., ogródek, 
piwnica, z telefonem, słoneczne, w budynku 4-rodzinnym, -
85.000 zl., tel. 0601/15-54-58
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-lokatorskie, częśdo- 
wo po remonde, kolo Świeradowa-Zdroju - za odstępne 15.000 
zl. „ tel. 0605/12-32-14
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, 49.7 m2, w Bieru
towie, ił p., c.o. elektryczne podłogowe, II taryfa! - 60.000 zl. 
Bierutów, tel. 071/315-62-33
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, III piętro. - 38.000 zl. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-32 po godz. 16, 0608/08-99-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2, weranda 10 m2, bezczyn
szowe, w domku dwurodzinnym, parterowy, własne c.o. gazo
we, telefon, blisko PKP, 30 km od Wrodawia, - 56.000 zł (moż
liwe raty). Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, na parterze, jasna 
kuchnia, duży balkon, łazienka (kafle), przedpokój (panele), licz
niki, atrakcyjna miejscowość, 20 km od Gubina, - 45.000 zł. 
Dychów, gm. Bobrowice, tei. 068/383-51-60 wewn. 326 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 47 m2, własnościowe, duża 
kuchnia, przedpokój łazienka z w.c., c.o., w starym budownic
twie, w budynku 2-piętrowym, w Boguszowie Gorcach, - 38.000 
zl. Głogów, tel. 076/834-62-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Górze Śl, •
45.000 zl lub zamienię na kwaterunkowe we W-wiu. Góra, tel. 
0608/35-57-17 '
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, księga wieczysta, 
bezczynszowe, 55 m2, kuchnia, łazienka, budynek gospodar
czy (garaż), działka, telefon, spokojna okolica, wszystkie me
dia, do zamieszkania od zaraz, w okolicy Góry k. Leszna, -
35.000 zl. Góra, teł. 0607/70-93-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. ęp m2, w 
Jelczu-Laskowicach • 66.000 zl lub zamienię na dom na wsi. 
Jelcz-Lajkowice, tel. 0604/37-25-57 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na parterze, w budynku 5-rodzin- 
nym, bezczynszowe, do wykończenia, -1.500 zl /m2. Jelcz-La
skowice, tel. 0608/23-71-10
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach, 43,6 m2, 
wyposażona kuchnia, własnośdowe, księga wieczysta, udział 
w gruncie, po remoncie kapit., nowa inst. elektr., wodna i kana
lizacyjna, kafelki, panele podłogowe, gładź gipsowa, słonecz
ne, z telefonem, piwnica, - 73.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0603/07-66-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE co. telefon, garaż, - 26.000 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/486-88-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 42 m2, w Lubinie, - 62.000 
zł. Komorniki, tel. 076/847-95-43 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, w Krotoszynie, przy ul. 
Mickiewicza 5/60, • 59.000 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-93-44 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45,7 m2, własnośdowe, księga 
wieczysta, na II. piętrze, w bloku IV-piętrowym, do remontu, w 
Szczytnicy, os. przy autostradzie A-4, 10 km od Bolesławca, -
16.500 zl. Legnica, tel. 076/852-23-65 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, WC, duża piw
nica, 79 m2, działka 200 m2, do bieżącego remontu, czysta 
hipoteka, można zrealizować książeczkę mieszkaniową, -
18.000 zl. Legnica, tel. 076/721-53-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Legnicy, 2 p., 150 m2,
- 150.000 zł lub wynajmę. Legnica, tel. 076/851 -29-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, pow. 41.5 m2, na 
VIII piętrze, na osiedlu Kopernika, w Legnicy, jasna kuchnia, •
55.000 zl. Legnica, tel. 076/854-12-25 .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, własnośdowe, 41 
m2, przy ul. Krynickiej, jasna kuchnia, parkiety, balkon, TV ka
blowa, blisko centrum, z telefonem, • 100.000 zl. Leszno, tel. 
065/529-47-50 po godz.16, 0607/65-05-13 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, pow. 37 m2, balkon, 
na 3. piętrze, własnośdowe, księga wieczysta, • 58.000 zł. Lu
bin, tel. 076/847-37-00, 0601/75-75-34

MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie przy ul. Kilińskiego w 
bloku 4-piętrowym, pow. 48 m2, balkon, jasna kuchnia, parkie
ty, telefon, po remonde kapitalnym, w spokojnej dzielnicy, -
69.000 zi. Lubin, teł. 076/858-42-49, 0603/17-85-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, przy ul. Orlej, własno
ściowe, pow. 33 m2, balkon, z telefonem, - 60.000 zł. Lubin, tel. 
076/878-35-39, 0605/85-58-00
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, 2. piętro, • 54.000 zł. Lu
bin, tel. 076/841-11-85 po godz. 18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50.3 m2, w Lubinie na os. 
Ustronie IV przy ul. Norwida, na 3. piętrze, przestronne, sło
neczne, duża widna kuchnia, balkon, wodomierze, podzielniki 
CO, glazura, panele, telefon, b. ładne, - 87.000 zi. Lubin, tei. 
076/847-27-61, 0603/51-23-83
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Lubina, pow. 38.5 m2, 
jasna kuchnia, umeblowana, balkon, TV kablowa, parkiety, ka
felki, po remoncie, - 57.000 zł. Lubin, tel. 076/749-70-78, 
0601/92-33-74
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, 45,3 m2, w cen
trum Bolesławca, słoneczne, liczniki c.o., wody, balkon, V pię
tro, winda, - 60.000 żl. Lubin, tel. 076/846-92-00 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, wysoki parter, pow. 
57 m2, duża kuchnia, łazienka, balkon, częściowo umeblowa
ne, okna PCV, wysoki standard, na Ustroniu IV, • 100.000 zl. 
Lubin, tel. 0604/98-90-25
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własne, pow. 47.4 m2, parter, ja
sna kuchnia, telefon, - 65.000 zi. Namysłów, tel. 077/410-30-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, w Polkowicach, I 
piętro, 413 m2, jasna kuchnia, łazienka i WC osobno, piwnica, 
komórka na półpiętrze, telefon, zadbane, • 65.000 zł. Polkowi
ce, tei. 076/749-66-90 po godz. 15 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Skarbimierzu k. Brzegu Opol
skiego, 2, kuchnia, łazienka ♦ wc, balkon, co gazowe (dla całe
go bloku), atrakcyjna lokalizacja • dużo zieleni, w centrum osie
dla znajduje się basen kąpielowy, • 62.000 zł. Skarbimierz, tel. 
077/411-34-81, 0600/82-40-58, 0600/43-27-52 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, własnośdowe, 
39 m2, IV piętro, c.o. gazowe, • 65.000 zl. Strzelin, tel. 
071/392-29-22
MIESZKANE 2-POKOJOWE i 3-pokojowe, własnościowe, bez
czynszowe, 3-tysięczne osiedle, nowe budownictwo, balkon, 
piwnica, grunt, księga wieczysta, - 310 zi /m2. Szczytnica, tel. 
0503/87-27-55
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 53 m2, nowe budownic
two, duży balkon, telefon, - 95.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-21-38
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wałbrzychu; w nowym budow
nictwie, spokojna okolica, -'60.000 zi. Wałbrzych, tel. 
074/666-12-80 w godz. 8.30-10

N O W E  
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f- mieszkania 2-3 - pokojowe 
■ garaże, miejsca parkingowe | 
■ teren ogrodzony

Wrocław Muchobór \ 
uL Rakietowa

B IU R O  SPR Z ED A Z Y :
tel. 322-54-24 

322-40-73
INWESTOR I WYKONAWCA:
tel. 34-35-828 Przads.Bud.P

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 60 m2, w Węgrzynowie. 4 km od 
Trzebnicy, bezczynszowe, • 33.000 zl. Węgrzynów, tel. 
071/312-19-16
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 41 m2, na parterze, własno
śdowe, w Wolsztynie, w bloku 4-plętrowym, dużo zieleni, bli
sko szkoła, sklepy, - 40.000 zl lub zamienię na mniejsze z do
płatą, w Wolsztynie, Wschowie. Wolsztyn, tel. 065/540-50-36 
grzecznośdowy
MIESZKANIE 2-POKOJOWE wykończone, w centrum Wrocła
wia, pl. Legionów, 36 m2, 2 pokoje, kuchnia otwarta na pokój 
dzienny, umeblowane, drzwi przeciwpożarowe i przedwwłama- 
niowe, llł/IV p, -109.000 zl. Wrodaw, tel. 0603/29-57-16 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE willowe, samodzielne, w oddziel
nym budynku gośdnnym, położone pomiędzy centrum handlo
wym Korona a Selgrosem, pow. 44 m2, komfortowe, telefon, 
miejsce parkingowe - 1.000 zł/mies.. + liczniki. Wrocław, tel. 
071/785-40-67, 0501/41-14-01
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Pęgowie (19 km od Wrodawia), 
komfortowe, po remoncie kapitalnym, pow. 40.5 m2, jasna kuch
nia, telefon, garaż, działka 300 m2, księga wieczysta, niski 
czynsz, blisko PKP, ośrodek zdrowia i szkoła, • 82.000 zi. Wro
daw, tel. 0502/30-12-07, 071/372-26-70 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 47 m2, na 1. piętrze, kuchnia, ła
zienka, WC, balkon • w Kresówce (60 km od Jeleniej Góry), •
16.000 zł. Wrociaw. tei. 071/361-26-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 47 
m2, W Śródmieściu - 105.000 zl lub zamienię na większe 3-po- 
kojowe, z dopłatą, mogą być też dwie kawalerki. Wrociaw, tel. 
071/328-70-50
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, na Psim Polu. pow. 
49 m2. komfortowe, III piętro w nowym budownictwie, -120.000 
zl. Wrocław, tel. 0502/50-86-13 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 53.9 m2, ładnie wykoń
czone, kafelki, łazienka, WC, os. Kosmonautów, - 125.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-31-48
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z wydzie lonym  wnętrzem  blokowym  i garażam i 
m ie s z k a n ia  1 i 2  p o k o jo w e  
indyw idua lna aranżacja wnętrz 
pomagamy w uzyskaniu kredytu 
termin realizacji - grudzień 2001 r.

Szczegó ło w e  in fo rm ac je  m ożna  u zyskać w  b iu rze  S p ó łd z ie ln i o raz te le fon iczn ie :
• B  ( 071) 342 48 91 lub 96, 342 49 26, 341 89 9Ł, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

B  U  D O W L A N 1
$0-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 15 '

MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow; 56 m2. przy gl. Daszyń
skiego, I piętro, ogrzewanie gazowe, po remoncie, - 95.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321*84-76 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 41 m2, wy
soki parter, z telefonem, położony w atrakcyjnym miejscu, w 
Lubinie, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-27-90 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 64 m2, we Wrocławiu przy ul. 
Paczkowskiej, bez pośredników, 95.000 zł + kredyt, (możli
we raty). Wrocław, tel. 354-53-3.2, 0608/47-58-55 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 35 m2, ul. Grunwaldzka, 
rozkładowe, księga wieczysta, niski czynsz, telefon,. IV p, •
7.9.000 zl. Wrocław, tel. 328-03-85, 0603/95-05-56 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrocław Kużnlki. ńiska zabudo
wa,, rozkładowe, - 85.000 zl. Wrocław, tęl./357-83-72 po 
godz. 19
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35.5 m2, własnościowe, 
księga wieczysta, wysoki standard,- rozkładowe, balkon, 
wszystkie media, przy ul. Drzewieckiego, - 82.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/329-28-99
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 38 m2, I piętro, blisko 
centrum, księga wieczysta, wysoki standard (oprócz kafelek 
w łazience), niski czynsz, jasna kuchnia, balkon, rozkładowe, 
przy ul. Złotoryjskiej, • 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-90-79, 
0604/18-28-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pokój dzienny i sypialnia, 52 m2, 
własnościowe, nowe, okna PCV,.co miejskie, ulga budowla
na, premia gwarancyjna, parking • 1.590 zł/m2. Wrocław, tel. 
0606/14-35-98. 0606/14-35-99 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2. CO, telefon, wła
snościowe, III piętro, winda, media miejskie, -125.000 zl. Wro
cław, tel. 0603/11-34-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, ul. Litewska, Psie 
Pole, IV piętro, winda, Zadbane, rozkładowe, duży balkon, ja
sna kuchnia, oddzielne WC, łazienka, możliwość dokupienia 
garażu, zieleń, cisza, -102.000 zl. Wrocław, tel. 071/324-12-45 
po godz. 16
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 37 m2, z księgą 
wieczystą, lp., CO, winda, telefon, drzwi balkonowe wycho
dzące na skwerek, drzwi wejściowe antywłamaniowe, zamek 
.Gerda*, w pobliżu katedry, - 89.000 zl. Wrocław, teł. 
071/327-84-32 wieczorem
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na Krzykach - 
Gaju, 54,9 m2. IV/Xp., słoneczne, liczniki na wodę, mierniki 
ciepła, blisko park, szkoła, przedszkole, - 130.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-32-58
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 34 m2, umeblo
wane, w nowym budownictwie, jasna kuchnia, balkon, po re
moncie, nowe kafelki i parkiety, • 89.000 zl. Wrocław, teł. 
071/345-41-16, 0603/29-53-50 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 50 m2, własnościowe, 
wysoki parter w budynku 1-piętrowym, w dzielnicy willowej, 
księga wieczysta, z gruntem o pow. 205 m2, ul. Blacharska, -
125.000 zl. Wrocław, tel. 071/363-34-47
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 45 m2, własnościowe, w 
budynku 4-piętrowym, media, ogrodzony parking przed blo
kiem, jasna kuchnia, c.o., liczniki, z telefonem, • 105.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/784-50-67, 0607/48-88-46 - 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 39 m2, własnościowe, 
przy ul. Kielczowskiej, na 4. piętrze, rozkładowe, nowe insta
lacje, z telefonem, nowa elewacja, spokojna okolica, • 85.000 
zł. Wrocław, tel. 0717354-58-94, 0604/59-95-18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 32.4 m2, na I piętrze, jasna kuch
nia (pow. 4.8 m2), pokój (pow. 14 m2), sypialnia (pow. 9.5 m2), 
balkon, z telefonem, wymienione instalacje, cicha i zielona 
okolica, • 82.000 zł. Wrocław, tel. 345-63-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na pl. Grunwaldzkim, pow. 35 
m2, rozkładowe, 2 balkony, spółdzielczo-wlasnościowe, •
85.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-46-10

MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Powstańców Sl„ obok 
Poltegoru, 42 m2, • 110.000 zl. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2, rozkładowe, na 
Popowicach, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 * 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 70 m2, we Wrocławiu, okolice 
pl. Grunwaldzkiego, wysoki parter, ogrzewanie miejskie, me
dia, księga wieczysta, niski czynsz, spokojna okolica, •
125.000 zł. Wrocław, teł. 321-72-30 rano
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe. 52 m2, kuchnia, 
łazienka, zabudowany balkon, po remoncie, nowa instalacja 
wodno-kanalizacyjna  ̂bez pośredników, blisko centrUm, •
110.000 zł. Wrocław, tei.' 362-46-45, 6606/78-31-91, 
0608/52-28-55
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, rozkładowe, zadbane, te
lefon, TV kablowa,’ ładnie urządzony i zabudowany balkon, od 
zaraz. - 125.000 zl. Wrocław, tel. 071/363-84-75 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, w .TBS", z możliwością 
zamieszkania od zaraz, odstąpię udziały. Wrocław, tel. 
071/322-71-65 do godz. 10 i po 20 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 50 m2, łazienka, na 1. 
piętrze, Jedlina Zdrój, - 43.000 zl. Wrocław, tel. 071/336-26-32 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE stare budownictwo, uliTrzebnic- 
ka, III piętro, przedpokój, kuchnia, łazienka (kafelkowane), II 
taryfa, junkers, telefon, piwnica, z mablami, 55.5 m2, • 95.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-04-34, 071/372-03-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, własnościowe, po remon
cie, c.o., z telefonem, przy ul. Opolskiej, możliwość rat, - 97.000 
zł. Wrocław, tel. 342-74-43 po godz.18, 0601/15-66-92- 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE bez pośredników, o.k. C.H. Bo
rek, budynek z 1993 r. z cegły, jasna kuchnia, łazienka, lllp w 
budynku W-piętrowym,' - 130.000 z). Wrocław, tel. 
071/344-62-13 wewn. 408, 0501/37-10-38 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2, przy ul. Hallera, I 
piętro, w budynku IV-piętrowym, kuchnia na wymiar, okna PCV, 
łazienka po remoncie, od zaraz, bez pośredników, • 100.000 
zi. Wrocław, tel. 071/344-62-13 wewn. 408, 0603/54-98-74 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 41.5 m2,10 p., na Popowicach, 
rozkładowe, z balkonem, ocieplone, liczniki, komórka na pól- 
piętrze ♦ piwnica, w okolicy park z halą sportową i basenem, -
92.000 zł. Wrocław, tel. 071/360-14-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, we Wrocławiu, na Sżcze- 
pinie, II piętro, w budynku 4-piętrowym, sionecznem beż po
średników, • 98.000 zl. Wrocław, tel. 0501/43-38-49 
MIESZKANIE 2-PQKOJOWE 37.3 m2, + piwnica 2.60 m2, ul. 
Krynicka, VI p., słoneczne, winda, panele podłogowe, ścien
ne, boazeria, kafelki, wodomierze, ogrzewanie opomiarowa- 
ne, z telefonem, domofon, TV kablowa, księga wieczysta z 
gruntem, b. niskie opłaty, - 92.000 zl. Wrocław, tel. 364-23-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 33 m2, Wrocław - Krzyki, kom
fortowe, po remoncie, jasna kuchnia, zabudowana loggia, drzwi 
antywłamaniowe, nowe okna, bez pośredników, • 95.000 zł. 
Wrocław, tel. 783-24-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w dzielnicy Śródmieście, pow. 
50 m2, CO, rozkładowe, z wygodami; - 50.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/344-29-70
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 58 m2, na wsi, w 4-rodzinnej po
sesji, łazienka, wc, grunt 20 arów, ogródek przydomowy, • 
50(000 zł. Wrocław, tel. 393-33-68 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 42 m2, wy
soki standard, panele, okna PCV, kuchnia zabudowana, ła
zienka i WC osobno, ul. Poleska, • 105.000 zi. Wrocław, tel. 
0607/38-53-93, 071/342-11-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 48 m2, pod
wyższony standard, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, bal
kon, rozkładowe, w Kielczowie, 4. piętro, winda, • 125.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/38-53-93, 071/342-11-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, słoneczne, duży

balkon, telefon, TV kablowa; na Krzykach, nie rozkładowe, • 
78.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-60-19 
'MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Wałbrzyska, nowe, umeblo
wane, wykończone,.wysoki standard, pow- 49 m2, balkon, par
ter, niska zabudowa, -158.000 zł. Wrocław, tel. 0605/93-59-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 60 m2, I piętro, 
jasna kuchnia, łazienka, kafelki, c.o. gazoWe, - 130.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-44-51 "
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, garderoba. 50 
m2, c.o. ii taryfą, własnościowe, parter, ul. .11 Listopada, w 
Wałbrzychu, - 35.000 zł lub zamienię na kwaterunkowe, za
dłużone, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/38-58-56 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 49 m2, wysoki parter, wszystkie 
media, duży balkon, w bloku 4-piętrowym, przy ul. Sztabowej 
we Wrocławiu, spokojna okolica, dużo zieleni, - 149.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/788-15-03
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2. rozkładowe, w niskiej za
budowie, balkon, kafle, parkiet, przy ul. Inżynierskiej, bez po
średników, • 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-17-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE garderoba, kuchnia, 41 m2, win
da, księga wieczysta, bezczynszowe, niska zabudowa, zadba
ne, przy ul. Energetycznej, bez pośredników, • 92.000 zl. Wro
cław, tel. 071/361-70-48, 0601/75-37-71 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE IV piętro, 49 ró2. spółdziel
czo-wlasnościowe. ul. Nowodworska, - 98.000 zl. Wrocław, tel. 
071/788-29-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 72 m2, kuchnia, łazienka, po re
moncie kapitalnego, w Środzie Śl., blisko centrum, bezczyn
szowe, • 39.000 zi. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, księga wieczysta, 37 
m2, budynek ocieplony, okna PCV, nowa instal. wodna, łazien
ka po remoncie, na wyposażeniu nowa kuchenka, junkers, 
wanna, - 50.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-26-84 w 
godz. 10-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
47 m2, użytkowe, w Świętoszowie, pow. Bolesławiec, - 28.000 
zl.-Zielona Góra, tel. 068/320-66-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, kuchnia, łazienka, do re
montu, księga wieczysta, w Szczytnicy, - 12.000 zł. Złotoryja, 
tel. 076/87.8r32-97
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Głogowie, 54 m2, I p./IV p., 
wewnętrzne, łazienka, kuchnia - płytki, pokój, przedpokój - par
kiet dębowy, z telefonem, domofon, Piastów I, - 70.000 zl. Zary, 
tel. 068/374-31-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, wysoki komfort, w 
Lubinie -'1.500 zl/m2. Lubin, tel. 076/841-22-25, 
076/847-66-62, 0601/30-46-81
•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie, 62 m2, balkon •

82.000 zl - 1.330 zl/m2, mieszkanie 2-pokojowe, w Oła
wie, 46 m2, ił piętro, ul. 3 Maja - 66.000 zł -1.430 zł/m2. 
Biuro Nieruchomości, Oława, ul. Rynek 28, tel. 
071/303-41-20 99000001

O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Popowicach, 
własnościowe, pow. 54 m2, rozkładowe, szafy 
wnękowe, kafle, wszystkie media, księga wie
czysta, zielona okolica, • 115.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-70-55 02025701

O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Dzielnej •
135.000 zł, + garaż - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/333-72-39,0501/13-10-05 01026451

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Ścinawskiej, kuch
nia. laz., WC. VIII/X p.. z tel., 50 m2 - 99.000 zl, 3-pok., 
ul. Krucza, na parterze (II p.), 60 m2, 2 linie telefoniczne 
• 120.000 zł, kawalerka, ścinawska, Vll/X p., 25 m2, po 
kap. remoncie - 67.000 zł, Żeromskiego, parter w bi. IV

p., 43 m2, tel, • 90.000 zł (ceny do negocjacji). BN .MA
RZENIE', Wrocław, tel. 071/345-27-39, 071/345-22-78 
99000001

O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Nowym Dworze, 
63 m2, III piętro, rozkładowe, zadbane, niski 
czynsz, kafelki, panele podłogowe, duży balkon,
• 127.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-45-66, 
0605/24-80-67 02026521

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Wiązowie (Ry
nek), w bloku, pow. 67 m2, - 65.000 zl., tel. 032/674-18-76 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, Wrocław, ul. Krynicka, w 
bloku 10-piętrowym, 9 piętro, księga wieczysta, - 112.500 zł, 
tel. 0604/19-99-47
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-wlasnościowe, ob
ciążone kredytem, superkomfortowe, drzwi antywlam., rolety, 
żaluzje, panele podłogowe, glazura, pow. 74 m2, szafy wnę
kowe, słoneczne, w nowym budówn., dużo zieleni, plac za
baw, komfortowo wykończona kuchnia, osobno łazienka i WC, 
TV kablowa, telefon, do zamieszkanie od zaraz, okolice Astry, 
 ̂180.000 zl, Wrocław, tel. 071/357-85-55 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00516 
www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 57 m2, log
gia, kuchnia, łazienka, przedpokój w kafelkach, nowe drzwi 
wejściowe i pokojowe, jasna kuchnia, ładna łazienka, liczniki 
c.o. i wody, TV kablowa, telefon, piwnica. - 80.000 zl lub za
mienię na domek poniemiecki na Dolnym Śląsku. Bolesławiec, 
tel. 075/732-80-50
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-wlasnościowe, pow. 
66 m2, II piętro, • 85.000 zl. Brzeg, tel. 077/411-56-62 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48 m2, na parterze, stan b. 
dobry, łazienka (kafle), kuchnia (kafle), w Brzegu Dolnym, -
60.000 Zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-94-02 .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE osiedle B4 • Wyżyny, - 75.000 
zl. Bydgoszcz, tel, 0605/62-63-23
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 własnościowe, komfortowe 
- 1.000 zl/m2. w cenie garaż. Chocianów, woj. legnickie, tel. 
0601/77-18-21
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, w Chocianowie, 
księga wieczysta, udział w gruncie, do zamieszkania od za
raz, bez pośredników, nowy blok z cegły, w centrum miasta, II 
piętro, 6-rodzinny, łazienka, w.c., liczniki, c.o. gazowe, tele
fon, • 75.000 zl. Chocianów, tel. 076/818-54-88,0602/27-99-12, 
0608/41-85-40
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Brzegu, pow. 63 m2, na 2 pię
trze, kuchnia, łazienka, WC, OC termozawory, w nowym bu
downictwie, słoneczne, - 85.000 zł. Grodków, tel. 
077/415-56-84
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2, III p, - 75.000 zl. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-39-51 po godz. 19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 65 m2, słoneczny salon 28 
m2, z dużym balkonem, z widokiem na góry, wymienione okna 
ńa nowoczesne drewniane, spiżarka, piwnica, przytulne, moż
liwość przebudowy, - 90.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
0606/64-24-33, 075/755-28-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, własnościowe, księ
ga wieczysta, 61 m2, na os. Piekary, 1. piętro, w budynku 4-pię- 
trowym, kuchnia, w.c., łazienka, balkon, telefon, zadbane, do 
zamieszkania, - 78.000 zł. Legnica, tel. 076/855-02-17 s 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
w Legnicy, pow. 61 m2, w 2-piętrowym bloku na parterze (wy
soki parter), glazura, panele, • 76.000 z|. Legnica, lei. 
076/854-20-58, 0606/26-64-36 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 pow. 64 m2, możliwość zro
bienia czwartego pokoju, l/IV piętrowym, rozkładowe, parkie- 
ly, glazura, wysoki standard, podzielniki ciepła, TV kablowa, •
92.000 zl. Legnica, tel. 0607/09-09-44
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 80,54 m2, 
kuchnia, łazienka, c.o. elektryczne, III piętro, balkon, nowe, 
drewniane podłogi, glazura w łazience, centrum Legnicy, •
90.000 zl. .Legnica, tel. 076/856-55-27
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 4. piętro w budynku 4-piętrowym, 
w Legnicy, os. Kopernika, - 62.000 zl. Legnica, tel. 
0602/27-97-51
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, spółdzielcze, w 
Lubaniu, I piętro, 56 m2, w centrum miasta, telefon, domofon, 
TV kablowa, • 70.000 zł lub zamienię na małe mieszkanie we 
Wrocławiu. Lubań, tel. 075/646-16-49 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE, 1990 r. 60 m2,1 p.,po moderni
zacji, zadbane, wybudowane w 90 r.,' osiedle Przylesie, ul. 
Sportowa 69, w Lubinie, - 90.000 zł. Lubin,.tel. 0604/89-58-98 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Lubinie, pow. 
52 m2, w 4-piętrowym budynku na osiedlu Przylesie, - 69.000 
zl. Lubin, tel. 076/847-65-17
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow 55 m2, 1. 
piętro, blok 4-piętrówy, w centrum Lubina, - 80.000 zl. Lubin, 
tel. 076/842-70-31
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 58.65 m2,4. piętro, atrak
cyjna lokalizacja, w Lubinie, • 100.000 zl. Lubin, tel. 
076/846-93-90
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na 4. piętrze, 54.2 m2, przy ul. 
Grabowej, w Lubinie, - 80.000 zl. Lubin, tel. 076/842-73-49 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE blisko centrum, własnościowe, 
pow. 47.2 m2, z telefonem, TV kablowa, po remoncie, na 3 
piętrze, w budynku 4-piętrowym - 1.530 zl/m2. Lubin, tel. 
0601/40-63-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2,1 p., po modernizacji, za
dbane, wybudowane w 90 r. na osiedlu Przylesie, ul. Sporto
wa 69, w Lubinie, - 90.000 zl. Lubin, tel. 0604/89-58-98 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Polkowicach, pow. 56 m2. -
78.000 zl. Lubin. tel. 0601/58-82-04
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Nowej Soli, komfor
towe, spółdzielcze, własnościowe, 54.5 m2, III piętro - 55.000 
zi, garaż, działka ogrodowa. Nowa Sól, tel. 068/387-47-60 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2,1 p„ własnościowe, z te
lefonem, balkon, jasna kuchnia, - 58.000 zl lub zamienię na 
dom. Nowogrodziec, tei. 075/731-65-73 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 własnościowe. 66 m2, nowe 
osiedle, balkon, na I. piętrze, osobno łazienka i WC, parkiet, 
nowe kafle w łazience i WC, na ścianach gladż szpachlowa,

panele w przedpokoju, liczniki na wodę i c.o, - 78.000 zl. Nysa, > 
tel. 077/435-34-05. 0602/82-55-82 ^
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, wszystkie media, duży 
balkon, telefon, TV kablowa, mozaika, boazeria, rozkładowe,
III p. w bloku 4-piętrowym, we Wrocławiu, na Karłowicach, -
128.000 zł. Nysa, tel. 077/433-90-10
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 48 m2. c.o., telefon, spól- 
dzielczo-własnościowe, w centrum Oleśnicy, - 80.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-47-69 wieczorem, 0607/70-08-11 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie, 64.2 m2, nowe. kom
fortowo wykończone, niska zabudowa, księga wieczysta, -
110.000 zł. Oława, teł. 071/313-66-00, 0604/85-63-20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE VI piętro, dwie windy, domofon, 
balkon, WC, łazienka, suszarnia, rozkładowe, jasne, telefon 
TP S.A. i Netia, TV kablowa, stałe łącze do intemetu, wymie
nione okna, budynek ocieplony, liczniki, garaż, Opole ZWM, •
105.000 zl. Opole, tel. 077/455-52-13, 0602/15-22-22 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, własnościowe, bezczyn
szowe, łazienka, wc, co, telefon, w kamienicy w centrum Sła
wy, po remoncie, komfortowe, cena - 1450 zl/m2. Sława, tel. 
068/356-65-51 po 20
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55,4 m2, II p., duży balkon. TV 
kablowa, telefon, mierniki ciepła i wody, - 60.000 zl. Syców, 
tel. 062/582-06-07 '
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sycowie, pow. 64 m2. na 4 
piętrze, TV kablowa, telefon, częściowo umeblowane, nowe 
okna, liczniki, komfortowe, duży balkon, 2 piwnice, - 79.000 zl 
, możliwe raty. Syców, tel. 062/785-29-14 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na 2. piętrze, 63 m2. jasne, roz
kładowe, niski czynsz, co, woda bieżąca, z telefonem, bal
kon, - 47.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-71-61 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2,1 piętro, telefon, działka, 
garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, - 52.000 
zł. Szymanów, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2. telefon, 3. piętro, winda, 
komfortowe, na Podzamczu, - 80.000 zl. Wałbrzych; tel. 
0602/64-56-34
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, o pow 90 m2, własno
ściowe, przedpokój, rozkładowe, na li piętrze, c.o., telefon, w 
centrum, środkowe, po remoncie dachu, solidny budynek, ni
ski czynsz, nowa łazienka, - 65.000 zł (możliwe raty): Wał
brzych, teł. 074/849-50-51 r.
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 63 m2, II p., rof*.' 
kładowe, jasne, niski czynsz, woda, C:0., z telefonem, balkon,
• 50.000 zł. Wiechlice, tel. 068/376-71-61 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na osiedlu Różanka, rozkłado
we, 54 m2, słoneczne, blok ocieplony, lip w bloku IVp, piwni
ca, TV kablowa, telefon, liczniki ciepła i wody, - 135.000 zl. 
Wrocław, tel. 0601/83-75-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 79 m2, wszystkie media, w cen
trum Wrocławia, własnościowe, - 240.000 zł. Wrocław, tel. ' 
071/342-99-29, 0501/79-43-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 68 m2, kuchnia, 2 przedpokoje, 
spiżarka, aukcyjny ukiad architektoniczny, • 135.000 żl. Wro
cław, tel. 071/357-30-54
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, w budynku 4-pię
trowym, pow. 57 m2, księga wieczysta, bez pośredników, -
145.000 zi. Wrocław, tel. 071/782-76-34
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Obornickiej, pow. 61 m2. 
parkiety, glazura, 2 balkony, telefon, VI piętro w bloku 10-pię
trowym, - 155.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-61-47 
MIESZKANIE 3-POKOJÓWE przy ul. Bobrzej, pow. 54 m2, z 
telefonem, --130:000 zł. Wrocław, tel. 071/352-15-60, 
071/351-40-74
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe budownictwo, parter, ok.
.Astry*, - 105.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-07-46 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 90 m2. komfortowe, osobne wej
ście, wysoki parter, w plombie, nadaje się na biuro, gabinet, z 
40-letnim kredytem, • 215.000 zl lub zamienię, do 65 m2. Wro
cław, tel. 0601/74-13-09
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wróblowicach, 20 km od cen
trum Wrocławia, pow. 58 m2, kuchnia, łazienka, - 89.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/317-76-57
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 46 m2; akt nota
rialny, księga wieczysta, 10/11 p., budynek ocieplony, Krzyki,
- 119.000 zl. Wrocław, tel. 071/362-79-12
MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblowane, dzielnica Krzyki -
130.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-97-16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, komfortowe; budynek z 
1992 r., ul. Działkowa (Krzyki), - 150.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/58-49-33 ^ ,
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, bezczynszowe, Kleci- *•' 
na, I piętro, pow. 96 m2, rozkładowe, słoneczne, w zieleni, 
garaż, ogródek, balkon, bez pośredników, • 195.000 zł. Wro
cław, tel. 071/367-83-84
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 71 m2, Krzyki-Gaj, kuchnia z ja
dalnią, garderoba, balkon, komfortowo Wykończone, IV piętro 
w 10-piętrowym, - 170.000 zl. Wrocław, tel. 071/364-21-55 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na 1. piętrze, duży balkon, pow.
61 m2, rozkładowe, przy ul. Orzechowej we Wrocławiu, -
150.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-07
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2, w miejscowości Prasz
ka, własnościowe, salon o pow. 25 m2, kuchnia (meble na wy
miar), łazienka (z kabiną prysznicową), w.c,, umeblowany 
przedpokój, duży balkon (pow. 5.4 m2), -65.000 zl. Wrocław, 
tel. 357-30-52
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, w Kudowie Zdroju, 
własnościowe, I p., rozkładowe, balkon, osobno wc, z telefo
nem, TV sat., słoneczne, cieple, zadbane, niska zabudowa, 
do zamieszkania od zaraz, - 85.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/87-08-27, 074/866-19-45
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, balkon, komfortowe, roz
kładowe, księga wieczysta, TV kablowa, liczniki, media miej
skie, niski czynsz, atrakcyjna i cicha okolica, osiedle Borek \ 
we Wrocławiu. - 138.000 zl. Wrocław, teł. 354-36-37 
(pon.-sob.), 361-61-70 (niedz.)
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2 + balkon, własnościowe, 
spółdzielcze, rozkładowe, piwnica, TV kablowa, telefon, in p 
winda, we Wrocławiu, ul. Powstańców śl, - 150.000 zł. Wro- ‘ 
claw, tel. 071/310-79-27
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 50 m2, z te*,, 
łefonem, TV kablowa, przy ul. Ścinawskiej, zielona okolica.

Jeden
kredyt
wiele

możliwości
Kredyt mieszkaniowy
•  na zakup mieszkań nowych i z rynku wtórnego
•  na budowę domu lub garażu
•  oprocentowanie zmienne od 17,49%
• okres kredytowania- do 15 lat
•  minimalny udział własny 15%
•  z możliwością przesunięcia spłaty kapitału 

w pozostałym okresie kredytowania
•  z możliwością karencji w spłacie kapitału 

w okresie budowy do 24 miesięcy
• bez prowizji w razie wcześniejszej spłaty
•  gwarantujemy szybkie rozpatrywanie wniosku kredytowego

4 £ >
B a n k
Pocztowy S. A.

Najbliższy Ci Bank

Bank Pocztowy S.A.
Solidny partner finansowy od 1990 roku.

^Oddział Okręgow y we W rocław iu , ul. Krasińskiego 1, 
tel. 071 34  678 45, 34 678 52, 34 678 57.
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RATY BEZ ODSETEK!!! DO W Y N A JĘ C IA ^  
POMIESZCZENIA BIUROWE 

UL. ŚWIDNICKA 19
Wrocław, tel. 344-38-94, 343-80-41

WROCŁAW (O 71) 351 95 88, 338 41 69 ,
OPOLE (O 77) 44 17 898 JELENIA GÓRA (O 75) 75 35 646 
LUBIN (O 76) 84 12 086 ZIELONA GÓRA (0 68) 327 07 21 
WAŁBRZYCH (0 74) 66 56 991 LEGNICA (0 76) 862 02 31

na 8 piętrze, bez pośredników, - 100.000 zl. Wrocław, tei. 
071/359-52-22. 0603/66-85-63
MIESZKANIE 3-POKOJOWE rozkł., 50 m2, gładzie, parkiet, I 
piętro, na Szczepinie, • 125.000 zł (możliwe raty). Wrocław, 
tel. 071/355-93-19
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, pow. 64 m2, po re
moncie kapitalnym, wyposażone, na Krzykach, obok Parku 
Południowego, - 200.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-71-17, 
0601/77-35-23
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, własnościowe, 75 
m2, komfortowe, 2 balkony, łazienka, duża kuchnia, wszyst
kie media, z telefonem, TV kablowa, liczniki, -180.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-59-33
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, własnościowe. 60 m2, 
IV p., WC i łazienka osobno, wszystkie media, księga wieczy
sta, - 77.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-77-28 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 59,3 m2, na Popowicach, -
140.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-35-72
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, pow. 
55 m2, rozkładowe, duży balkon, liczniki wody i ogrzewania, 
wszystkie media, 3 szafy wnękowe, przy ul. Popowickiej, -
118.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-57-15 rano i wieczorem, 
0603/23-80-23
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Lwowskiej, pow. 62 m2, 
rozkładowe, duży balkon, oddzielnie WC i łazienka, liczniki, z 
telefonem, TV kablowa, częściowo umeblowane, IV p, •
145.000 zl. Wrocław, tel. 071/361-08-54
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, własnościowe, 
balkon, kuchnia umeblowana, łazienka, WC, z telefonem, okna 
PCV, rolety, po remoncie, nowe instalacje, kafle, pawlacze, 
na I piętrze. - 158.000 zł. Wrocław, tel. 0503/07-22-76 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Muchobór Mały, przy hali Strze
gomskiej, spółdzielczo-wlasnościowe, pow. 61 m2, po remon
cie, kafle, panele podłogowe, TV kablowa, umeblowana kuch
nia, - 134.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-20-47 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe, komfortowo wykończone, 
66 m2 + taras 45 m2 ♦ balkon 15 m2, ulga budowlana, ul. 
Hłaski, • 220.000 zi. Wrocław, tel. 373-08-47, 0601/77-34-97 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, na I. piętrze w budynku 
IV-piętrowym, cieple, odnowione, Nowy Dwór, atrakcyjna lo
kalizacja, z telefonem, TV kablowa, balkon, rolety, glazura, 
meble, bez pośredników, • 149.000 zl. Wrocław, tel. 387-87-53, 
0601/76-09-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pomieszczenia 
gosp., 2 piwnice, glazura, panele, atrakcyjna lokalizacja, Wro
cław Krzyki, Huby, • 139.000 zl. Wrocław, tel. 333-95-09, 
0609/63-41-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w plombie, 56 m2, 
balkon, z telefonem, wysoki standard, ul. Traugutta, -115.000 
zł. Wrocław, tel. 341-32-89
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 48 m2, na 3. piętrze, ja-, 
sna kuchnia, łazienka, niski czynsz, - 70.000 zł. Wrocław, te l\  
0605/82-59-78
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 66.5 m2, nowe, przy ul. 
Jaracza, na os. Akademickim, miejsce parkingowe przed bu
dynkiem, wkład budowlany + 20%, • 205.000 zł. Wrocław, tel. 
071/785-79-07, 0601/70-84-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 72 m2, spółdzielcze-wlasnościo- 
we, kuchnia, łazienka, wc, z telefonem, balkon, 5 p./6 p., w 
plombie, Pl. Zgody, z windą, budynek z cegły, - 155.000 zł lub 
zamiana na mniejsze, z dopłatą. Wrocław, tel. .071/341-82-64, 
0505/05-81-73
MIESZKANIE 3-POKOJOWE ul. Chorwacka, pow. 58 m2, bal
kon, telefon, -umeblowane, jasna kuchnia, rozkładowe •
128.000 zł, lub wynajmę - 1.300 zl + liczniki. Wrocław, tel. 
071/325-24-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe, Muchobór Wielki, duży ta
ras, garaż, ładnie wykończone (drewno, glazura), atrakcyjna 
okolica, • 185.000 zi. Wrocław, tel. 0603/63-45-36 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, 55 
m2, rozkładowe, ul. Wieczysta, VII p, - 110.000 zl. Wrocław, 
tel. 346-21-47 wieczorem, 387-86-83 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w dzielnicy Śródmieście, CO, 
rozkładowe, z wygodami, - 65.000 zl. Wrocław, tel. 
071/344-29-70
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Modra, IV pię
tro, spółdzielczo-wlasnościowe, rozkł., 63 m2, z telefonem, TV 
kablowa, b. ładne, - 135.000 zl. Wrocław, tel. 0603/99-01 -54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, 82 m2, I piętro, 
kuchnia duża i jasna, garderoba, balkon, 2 lata eksploatowa
ne, duży pokój 29 m2, - 170.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-88-81, 0604/48-59-86 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Wrocław ul. Staiowowolska, 68 
m2, kafelki, boazeria, internet, możliwość garażu, - 169.000 
zl. Wrocław, tel. 071/788-19-69 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 56,6 m2, własnościowe, te
lefon, c.o. etażowe, pomieszczenie gosp., działka 5 arów, w 
miejscowości Lubiel, 15 km od Żmigrodu • 35.000 zl lub 15.000 
zł ♦ kredyt 10-letni (rata 400 zl). Wrocław, tel. 071/311-20-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, okolice ul. Grabiszyń
skiej i Spiżowej, nowe budownictwo, balkon, z telefonem, licz
niki, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-18-98 po godz. 20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 62 m2, -
100.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/27-34-03 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 74 m2, kuch
nia. osobno WC i łazienka, przedpokój, wnęka, CO, wodomie
rze, z telefonem, piwnica, pomieszczenie gosp., I p., niski 
czynsz, działka ogrodowa 6 a, księga wieczysta, piękne oko
lice, • 45.000 zł w rozliczeniu może być samochód. Zdzieszo
wice, tel. 065/544-71-06, 0502/30-53-08
O  MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Psim Polu, wła

snościowe, pow. 73 m2, po remoncie kapital
nym, du iy  balkon, X piętro, widok na całe mia
sto, - 139.000 zł., te l. 0601/38-94-05, 
071/345-60-51 01029731

•  MIESZKANIE 4-POKOJOWE willowe, dwukondygnacyj
ne + mieszkanie na poddaszu i duży taras, iączna pow. 
180 m2, księga wieczysta, projekty domu i odbiory insta
lacji elektrycznej w 2001 r., bez pośredników, - 130.000 

r zl. BON .BONT”, Legnica, ul. Piastowska 20, tel. 
076/722-39-72 99000001

•  MIESZKANIE 4-POKOJOWE'Krzyki Borek, 135 m2, ka
mienica, III p., 2 poziomy, kominek, taras, salon, 35 m2 •
220.000 zl, połowa domu, Krzyki, 110 m2,200 m2, dział
ka - 135.000 zl, 4-pokojowe, Krzyki, 80 m2, 2 balkony •
190.000 zł. BN, Wrocław, tel. 071/360-13-12, 
0601/17-55-84 99000001

MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Dusznikach Zdroju, pow. 110 
m2, własnościowe, kuchnia, łazienka, CO, WC, z telefonem, 
balkon, weranda, słoneczne, księga wieczysta, bezczynszo- 
we, możliwość podziału na 2 mniejsze, ogród, - 139.000 zl. 
Duszniki Zdrój, tei. 074/866-96-95 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, okna PCV, na 3. 
piętrze, b. ładna okolica, - 83.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-91-61
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, o pow. 62 m2, w 
cenie 1500 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-48-23 po godz. 20 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 75 m2, w Malczycach, I p., 2 bal
kony, mozaika, boazeria, płytki, okna PCV, telefon, całkowicie 
umeblowane, • 70.000 zł. Malczyce, tel. 071/795-12-62 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 72 m2,1 p.. kuch
nia, łazienka, WC, loggia, telefon, IV kablowa, - 135.000 zl. 
Oleśnica, tel. 071/314-78-39
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, WC. CÓ, 
działka 20 a ♦ zabudowania gosp, - 98.000 zł lub zamienię 
na mieszkanie 2-pokojowe. Skarszyn, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-85-99
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 85 m2, kuchnia, łazienka, 
w.c., ił piętro, w budynku 3-piętrowym - 1.000 zł/m2. Syców, 
tel. 062/785-42-36

MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców - 140 000 zł. Mikstat, 
tel. 062/731-00-01
MOTEL w Skoroszowie, 1.200 m2, działka 46 a, trasa Wro- 
claw-Bydgoszćz-Gdańsk, • 150.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-33-89, 0601/74-66-30, 0601/74-66-40 
MYJNIA RĘCZiNA z wyposażeniem, hala o pow. 140 m2, biu
ra o pow. 20 m2, parking, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-68-10
NIERUCHOMOŚĆ pow. 5 ha, + zabudowania gosp. pow. 700 
m2, f  pom. socjalne (prąd + wodociąg), częściowo zalesiona, 
ze stawem o pow. 0.30 ha, z naturalnymi źródłami wody, po
siadłość leży pomiędzy wsiami, w pobliżu lasów, 5 km od Lu
bina, cena 7 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-85-03 
NIERUCHOMOŚĆ w Ozorowicach, pow. 1,83 ha, w tym 3500 
m2 działka budowlana, 1300 m2 lasu, prąd, telefon • 6 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/789-97-97, 0604/48-40-55 
NIERUCHOMOŚĆ działka rzemieślnicza o pow. 16.200 m2 ♦ 
nowy dom, idealna na działalność gospod., przy gl. drodze 
wylotowej z Wrocławia - 35 zl/m2. Wrocław, tel. 0603/07-07-99 
OBIEKT budynki, restauracja, masarnia, 2 domy, budynki go
spodarcze, działka 3,40 ha - 1.500.000 zl. Blaszki, tel. 
0607/07-30-45
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE działka 0.55 ha. gęsta zabudowa
pofabryczna, byle woj. jeleniogórskie, • 70.000 zl. Lubań, tel.
075/722-17-79, 0602/48-35-46
ODSTĄPIĘ DZIERŻAWĘ SKLEPU wraz z wyposażeniem o
wartości ok. 6000 zl. Wrocław, tel. 071/373-05-70,
071/783-36-60
ODSTĄPIĘ BAR atrakcyjna lokalizacja, dogów (Stare Mia
sto). - 75.000 z ł.., tel. 076/834-33-23, 0609/27-44-71 
ODSTĄPIĘ SKLEP SPOŻYWCZO-WARZYWNY z wyposaże
niem i towarem > 11.000 zł.'Lubin, tel. 076/724-68-68 do 
godz. ,18
ODSTĄPIĘ STOISKO HANDLOWE w Hali Strzegomskiej, -
10.000 zl. Wrocław, tel. 327-92-68 w godz. 8-11, po 19 
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY w górach, na 100 miejsc. -
180.000 zl. Wrocław, tel. 071/354-11-15
PAŁAC RENESANSOWY w ok. Jeleniej Góry, z XVI w., 1200 
m2, do częściowego remontu, bogaty architektonicznie, ka- 
mieniarka, stropy, detale, stolarka, kominek, piece, park 4.3 
ha, starodrzew, ogrodzony kamiennym murem, stawy do re
kultywacji, kamieniołom wapienia, strumyk, we wsi k. Gryfo- 
wa Śl., blisko granicy z Czechami i Niemcami. - 750.000 zł 
(raty), Jelenia Góra, tel. 0502/33-76-59 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem-AE0057 www.au- 
togieida.com.pl)
PAWILON handlowo-usługowy, dwuczęściowy, 35 m2, dziai
ka 135 m2, częściowo ocieplony, alarm, woda, kanalizacja, 
wc, kasa fiskalna, lokalizacja, na handel, - 15.000 zł. Chocia
nów, tel. 076/818-41-39
PAWILON HANDLOWY typu .Metalplast*, pow. 40 m2, front 9 
m, bok 4,5 m, przód .Secco’, cały przeszldony, sufit kaseto
nowy, z halogenami, głośnikami muzycznymi, atrakcyjny wy
gląd, - 23.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764*89-57, 
0601/76-57-19
PAWILON nowy, 20 m2, w elementach, • 8.500 zł. Namysłów, 
tel. 0607/16-37-16
PAWILON HANDLOWY wolno stojący, pow. 20 m2, z wejściem 
do środka, z lokalizacją we Wrocławiu, • 15.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-50-74
PAWILON HANDLOWY typu Wieruszów, pow. 17 m2, z wej
ściem do środka, - 9.500 zl. Oleśnica, teł. 071/314-85-51 
PAWILON HANDLOWY ocieplone ściany i dach, 2 wejścia, 
podwójne szyby, telefon, prąd, umywalka, 31 m2, - 39.500 zf. 
Oława, tel. 071/313-24-41
PAWILON HANDLOWY 41 m2 ♦ wiata, dobrze prosperujący,

Krzelowie, do zamieszkania, - 37.000 zł. Marian Wąwożny, 
56-150 Wyszęcice 48, gm. Wińsko 
POLOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ w miejscu- 
wości Marcinkowice, pow. 120 m2, 3-pokojowy, kuchnia, ła
zienka, duży przedpokój, podpiwniczony, ogrzewanie gazo
we, piec 2-funkcyjny, możliwość adatacji strychów, 2 pomiesz
czenia gosp. o pow. 250 m2. wiata, działka 11 a, - 250.000 zł. 
Marcinkowice, tel. 0603/79-79-28 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ w Wolowie, 
parter i poddasze, 4 pokoje, kuchnia, pow. 84 m2, działka o 
pow. 530 m2, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-15-32 
POŁOWA WILLI Karpacz, z osobnym wejściem, pow. całko
wita 170 m2, piękny ogród o pow. 1100 m2, garaż, 4 pokoje, 
WC, kuchnia, łazienka, c.o. gazowe, piwnica, 2 balkony, pięk
na lokalizacja, - 220.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-60-88 
POŁOWA WILU po remoncie kapitalnym, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wszystko nowe, taras, garaż, ogród, strych, piwnica 
- 1.900 zl/mies. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWO ■ BIUROWE w 'Oławie, 
pow. 58 m2, • 33.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 0601/30-65-25 
POSIADŁOŚĆ pow. 18 a, dom piętrowy, pow. 200 m2, CO, 
siła, 2 garaże z kanałem, przy głównej drodze, w centrum, 
duży plac z możliwością rozbudowy i uruchomienia działalno
ści gosp., w Strzegomiu, księga wieczysta, -180.000 zl. Strze
gom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
POSIADŁOŚĆ o pow. 1,08 ha w Szczytnej (pomiędzy Polani
cą i Dusznikami), 2 domy, jeden w stanie surowym, drugi do 
zamieszkania (garaż, kominek, wszystkie media), 2 stawy ryb
ne, możliwość zorganizowania gospodarstwa agroturystycz
nego, - 600.000 zl. Szczytna, tel. 074/868-34-60, 
0601/47-81-85
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU od lipca, chętnie z 
osobnym wejściem. ., tel. 0603/16-04-58 po godz. 18 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-pokojowego, 
kuchnia, łazienka, umeblowane, wyposażone, TV t  VHS, na 
okres 20.06 - 24.07.2001 r., Wrocław. Idzikowice, tel. 
071/419-56-08, 0602/63-29-72 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU we Wrocławiu, od 1 
lipca 2001 r., na dłuższy okres, w pobliżu placu Grunwaldz
kiego, w cenie około 300 zł. Jawor, tel. 076/870-45-74, po 20 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU w Jeleniej Górze lub 
najbliższej okolicy. Jelenia Góra, tel. 0606/33-63-96 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA pokoju lub małego mieszka
nia - kawalerki, możl. późniejszego wykupu, bez pośredników. 
Kłodzko, tel. 0607/35-35-70
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU 35 m2, na działal
ność gospodarczą - do 35 zł/m2. Oława, tel. 071/313-89-53 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w okolicach Wro
cławia, Sobótki, Obornik Śląskich. Oława, tel. 0503/89-92-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 32 m2, we Wro
cławiu. Ścinawa, tel. 076/843-75-20 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA kawalerki lub
2-pokojowego, w Wałbrzychu, - 400 zi. Wałbrzych, tel. 
0606/44-61-95
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA kawalerka lub 
pokój + kuchnia ♦ łazienka, (zły stan, nieumebłowane), od paź
dziernika. Wrocław, tel. 071/321-37-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA sklepu, pawilonu, warzy- 
wa-owoce. Wrodaw, tel. 071/357-62-54 
POSZUKUJĘ 0 0  WYNAJĘCIA LOKALU na zakład wulkani
zacyjny, we Wrocławiu, może być do adaptacji. Wrocław, tel. 
0502/43-39-39
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na działalność gosp. 
Wrodaw, tel. 0503/72-64-06
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU na Krzykach, z sob- 
nym wejśdem. Wrodaw, teł. 0503/71-78-88 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA WARSZTATU samochodowe
go lub powierzchni do przystosowania, w północnej częśd Wro
dawia. Wrodaw. tei. 352-64-28, 0601/19-27-71 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU do 50 m2, w cenie 
do 1.500 zł, może być do remontu, Zakrzów lub Zgorzelisko. 
Wrodaw, tel. 0503/92-70-37
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU Zakrzów lub Zgorze
lisko, branża kosmetyczno-fryzjerska, pilne. Wrodaw, tel. 
071/327-02-48, 0503/92-70-37 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we WrocBwiu. 
Wrodaw, tel. 0606/14-73-69
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MIESZKANIE 4-POKOJOWE 105 m2, na Krzykach, lip, ogrze- 
wanie gazowe indywidualne, okna PCV, wys. 320 cm - 2.300 
zł/m2 oraz garaż - 20.000 zl. Wrocław, tel. 071/339-85-96 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE wlasnośdowe, 64 m2, dwa bal
kony, umeblowane, z telefonem, TV kablowa, liczniki, I piętro, 
Grabiszyn, - 165.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/78-87-50 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Pilczycach, przy ul. Lotniczej, 
pow. 75 m2, balkon, rozkładowe, - 144.000 zl. Wrocław, tel. 
071/351-57-23
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 70 m2, VI piętro, w budynku .
6-piętrowym, rozkładowe, zadbane, liczniki, podzielniki cie
pła, balkon, telefon, we Wrocławiu, na Gądowie, • 148.000 zi. 
Wrocław, lei. 071/341-10-15, 071/328-17-90 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przerobione na 3-pokojowe, Wro
cław Nowy Dwór, III piętro (ostatnie), - 165.000 zł lub zamie
nię na mniejsze. Wrodaw, tel. 071/793-48-89, 0604/71-66-24 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 80 m2, księga wieczysta, 
duży balkon, parkiety, kafle, łazienka, WC, • 185.000 zł. Wro
cław, lei. 071/783-67-44
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 1 p„ 80 m2,2 balkony, bezczyn- 
szowe, własnościowe, do remontu, nowe piony, woda, prąd, 
kanalizacja, Świętoszów, k. Bolesławca, - 32.000 zl. Wrocław, 
tei. 0602/51-23-75
MIESZKANIE 4-POKOJOWE o pow. 85 m2, 2-poziomowe, 2 
łazienki, TV kablowa, 2 linie telefoniczne i internet, atrakcyjna 
lokalizacja, bez pośredników, 1.5 km od centrum, - 230.000 
zł. Wrocław, tel. 071/782-28-54 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE we Wrocławiu, na os. Kosmo
nautów, własnościowe, na 6. piętrze, w budynku 6-piętrowym, 
balkon, parkiet, z możliwością dokupienia garażu, - 154.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/782-28-54 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE atrakcyjne. 80 m2, II piętro, moż
liwość dokupienia garażu, - 169.000 zł. Wrocław, tel. 
071/368-14-40. 0502/13-07-69 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 70 m2, we Wrocławiu, ul. Kwi- 
ska, własnościowe, -130.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-57, 
0601/50-70-29
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 80 m2, kuchnia, łazienka, po re
moncie, kominek, bezczynszowe, niska zabudowa, w Mięki
ni!, 7 km od Leśnicy -1.000 z!/m2. Wrodaw, tel. 071/364-45-83, 
0602/29-44-35
MIESZKANIE 4-POKOJOWE dche, Wrocław - Krzyki, 2-po- 
ziomowe, łazienka, WC, garderoba, pralnia, pomieszczenie 
gospodarcze, duży balkon, budynek 5-letni, wysoki standard, 
jasna kuchnia, IV piętro, 4 windy, - 230.000 zl + 40-letni kre
dyt. Wrocław, tel. 0601/84-23-59 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 67 ittf, na III piętrze w budynku 
lll-piętrowym, • 60.000 zl. Wschowa, tel. 065/540-13-63 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, w.c., piwni
ca, duży balkon, parter (duży terminal celny), • 75.000 z l, moż
liwość spłaty w 3 ratach. Żarska Wieś, tel. 075/771-85-91 (zdję
da do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00513 www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 110 m2, kuchnia, łazienka, 
balkon, 3 piwnice, • 200.000 zl lub do wynajęda -1000 zł/mies.. 
Żórawina, tel. 071/316-51-30
MIESZKANIE 5-POKOJOWE M-6 na Gądowie, pow. 83 m2, 
duży balkon, mozaika parkietowa, kafelki, zadbane, • 168.000 
zl. Wrodaw, tel. 071/311-72-04 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE 85 m2, II p./IV p., słoneczne, roz
kładowe, parkiety, balkon 7 m2, z telefonem, kabelTV, ul. Kró
lewska, - 185.000 zl lub zamienię na 2 oddzielne. Wrodaw, 
tel. 345-59-80
MŁYN elektryczny, z działką budowlaną, 41 a oraz budynek 
gospodarczy, w Urazie, 26 km od Wrocławia, - 120.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-72-23

z lokalizacją, cukiemiczo-spożywczy, możliwa sprzedaż piwa,
• 29.500 zł. Wrocław, tel. 351-16-20
PAWILON HANDLOWY na pl. Hermes, przy ul. Orzechową, 
pow. 20 m2, wejśde do środka, po modemizaqi, - 30.000 zl 
lub wydzierżawię • 1.000 zł/mies.. Wrodaw, tel. 071/322-73-88 
PAWILON HANDLOWY .Metalplasr; 25 m2, działający, z lo
kalizacją, WC, 2 taryfy, kafle na podłodze, wyposażony, miej
sce parkingowe, w minicentrum handlowym, niskie opłaty, -
36.000 zł. Wrocław, tel. 786-84-60
PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY .Metalplast*, 46 m2, z 
lokalizacją, woda, kanalizacja, WC, kafle na podłodze, inst. 
elektr. 380 V, - 39.500 zł. Wrocław, teł. 330-31-30, 
0605/25-97-76
PAWILON HANDLOWY 50 m2, rejon pl. Grunwaldzkiego, -
25.000 z ł.., tel. 071/311-74-56, 0600/39-76-23 
PAWILON HANDLOWY 30 m2, murowano-drewniany, wszyst
kie media, - 8.000 zl lub wynajmę. Jelcz-Laskowice, tel. 
0604/17-33-93
PAWILON HANDLOWY pow. 55 m2, wszystkie media, z roz
poczęta budową mieszkania, na os. Piekary, w Legnicy, cena
• 35.000 zl lub zamienię na działkę. Legnica^ tel. 
076/856-18-84, 0605/28-37-98
PAWILON HANDLOWY w dobrym punkcie, przyłącze wod
no-kanalizacyjne, energia, lokalizacja, WC, alarm, - 18.000 
zl. Wrocław, tel. 0604/09-47-01 
PENSJONAT na 30 miejsc, pokoje z łazienkami, w atrakcyj
nie położonej miejscowości, w Pokrzywnie, na terenie parku 
krajobrazowego, - 300.000 zl. Głuchołazy, tel. 077/439-75-62, 
077/439-75-64
PENSJONAT 22 miejsca, w ustronnie i przepięknie położo
nym miejscu, w górach Kotliny Kłodzkiej, teren wokół domu 
2,34 ha, - 450.000 zł. Mlynowiec, gm. Stronie Śląskie, tel. 
0606/83-03-37
PENSJONAT Świeradów Zdrój, korzystna oferta dla budow
lańców, budynek murowany, 512 m2, działka 3908 m2 • 55.000 
zł. Zabrze, tei. 032/271-19-63
PIEKARNIA z wyposażeniem i przylegającym do niej sklepem, 
możliwość przebudowy na inny zakład łub mieszkanie - 70.000 
zl. Tarnowiec, gm. Lubsza, tel. 077/412-21-75 
POŁOWA BLIŹNIAKA nietypowy, dachówka, ‘pow. całkowita 
320 m2, pow. użytkowa 220 m2, ogrzewanie gazowe, ogródek 
ozdobny z oczkiem wodnym, dziaika 5 arów, Wschowa, tere
ny turystyczne z jeziorami, • 200.000 zl. Wschowa, tel. 
065/540-46-36, 0605/41-77-50 
POŁOWA DOMU 84 m2, do remontu, działka 802 m2, z możl. 
budowy, blisko centrum, • 45.000 zl. Milicz, tel. 071/383-08-11 
POŁOWA DOMU 60 m2,2 pokoje, kuchnia, weranda, wc, c.o. 
gazowe, piwnica, działka 5 a, garaż, wolno stojący, osobne 
wejścia, dzielnica willowa, • 92.000 zl. Milicz, tel. 
071/384-26-51, 0607/24-02-94 
POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, w Oławie, nowy, -
350.000 zł. Oława, tel. 071/303-39-10
POŁOWA DOMU w Starym Jaworowie, trasa Świdnica - Strze
gom, 100 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wszystkie media, 
działka 6.80 a, - 60.000 zł. Stary Jaworów, woj. wałbrzyskie, 
tel. 074/851-63-18
POŁOWA DOMU w Stanowicach, 2 pokoje, kuchnia, możli-' 
wość podłączenia wody i kanalizacji, zabudowania gospodar
cze, ogródek, możliwość dokupienia ziemi, • 15.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-41-27
POŁOWA DOMU poniemiecki, po remonde, 6 km od Wroda
wia, • 110.000 zl. Wrocław, teł. 071/316-18-73 po godz. 20 
POŁOWA DOMU w Obornikach śl., parter, 3 pokoje, 80 m2, 
garaż 42 m2, mala działka, - 160.000 zł. Wrocław, tel. 
071/325-94-15, 0604/79-59-22 
POŁOWA DOMU 5 pokoi, ♦ zabudowania gospodarcze, w

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKAL lub część lokalu, przy 
gabinede kosmetycznym, na zakład fryzjerski, solarium i inne, 
we Wrodawiu. Wrodaw, tel. 0503/36-38-35 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE we Wrodawiu. 
Wrodaw, tel. 071/782-74-29
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA PIWNICY w domku wolno sto
jącym. Wrocław, tel. 071/342-29-36, 0502/83-45-57 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1 lub 2-pokojo
wego, w centrum Wrocławia. Wrodaw, tel. 0607/47-90-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA STOISKA HANDLOWEGO w 
Arenie,'na pl. Zielińskiego, w Hali Strzegomskiej lub inne lo
kalizacje, od zaraz. Wrodaw, tel. 0606/31-91-86 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU 4-pokojowego, we Wro
cławiu, do 2000 zł/mies. Wrodaw, tel. 336-04-03 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA 2-. 3-pokojowego mieszkania, 
na dłuższy okres, najchętniej w dzielnicy Psie Pole. Wrodaw, 
tel. 071/324-10-50 w godz. 8-16 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrodawiu. 
umeblowane, wyposażone, kuchnia, łazienka, bez pośredni
ków, w cenie do 800 zł ♦ liczniki. Wrodaw, tel. 0600/62-19-02 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU okolice Wrocławia. Wro
daw, teł. 071/322-36-53
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKAL NA BIURO we Wroda
wiu. Wrodaw, tel. 071/782-74-29 
POSZUKUJĘ WSPÓLOKATORA (student), do pokoju - .280 
zł. Wrodaw, tel. 071/787-86-58 
RESTAURACJA z pokojami, blisko wyciągu nardarsłdego, -
550.000 zl. Szklarska Poręba, tel. 075/717-40-62 w 
godz. 18-22
•  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

SALON FRYZJERSKI z wyposażeniem, niski czynsz, solarium, 
stali kliend, - 30.000 zl. Wrodaw, tel. 0608/45-37-63 
SKLEP o pow. 21 m2, z wyposażeniem, długi termin dzierża
wy, atrakcyjna lokalizacja, niski czynsz, woda, z telefonem, 
prąd, we Wrodawiu, przy ui. Orzechowej, - 37.000 zl. Wro
cław. tel. 0604/66-22-10
SKLEP 12 m2, zaplecze 5 m2, WC, wyposażenie, -10.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/341-64-07, 0503/59-48-52 
SKLEP pow. 100 m2, w centrum Ząbkowic Śl., wyposażenie, 
po remonde, b. dobra lokalizacja, • 150.000 zl. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-43-78
SKŁAD OPAŁOWO - BUDOWLANY z magazynem. 450 m2. z 
wagą samochodową i placem manewrowym, na działce 0.65 
ha, ogrodzonej, - 72.000 zł lub zamienię, lub wydzierżawię. 
Opole, tel. 0501/35-91-25
STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy, ho
dowlę koni i strusf, grunty pod zabudowę mieszkał- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone do 
światowej sied ochrony jezior .Living-Lakes', - 300.000 zl. 
Wrodaw, tel. 071/339-72-81
STOISKO na placu targowym przy ul. Zielińskiego, 8,5 m2,
52.000 zł. Wrodaw. tel. 0501/34-10-96
STOISKO GASTRONOMICZNE w Lubiatowie. nad jeziorem 
z lokalizacją, - 8.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-47-56 
0502/23-74-49
WARSZTAT SAMOCHODOWY w Lądku Zdroju. 2 hale. po
mieszczenia socjalne, fundament pod trzecią halę. działka 
pow. 1213 m2, możliwość rozbudowy, - 150.000 zl. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-73-48
WARSZTAT SAMOCHODOWY mechanika pojazdowa - wul
kanizacja, ze sklepem, pow. 300 m2, na działce 900 m2, atrak
cyjna lokalizacja, przy głównej trasie, w Strzelinie, • 130.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-21-10, 0602/24-82-22
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O  WARSZTAT STOLARSKI z maszynami - wynaj
mę, nawiążę współpracę lub inne propozycje. 
Wrocław Radwanice, tel. 071/311-74-38 wieczo
rem 02025821

WIATA stalowa. 50x12, • 25.000 zl. Wrocław, tel. 071/317-87-14 
do godz. 16
WILLA atrakcyjna, Wrodaw-Zadsze, pow. 180 m2, garaż, 
ogród, bezpośrednio, • 460.000 zł lub zamienię na Trójmia
sto. Wrodaw, tel. 071/327-42r89, 0501/31-85-42 
ZAKŁAD DRZEWNY z maszynami i suszarnią okolice Brze
gu, teren pow. 1.22 ha, zabudowania pow. 750 m2, • 80.000 
zi. Wrodaw. tel. 071/336-24-59 
ZAMIENIĘ ADAPTACJĘ STRYCHU do remontu, ul. świdnic
ka, na mieszkanie 2-pokojowe, słoneczne, w zielonej okolicy. 
Wrodaw, tel. 0603/20-14-01
ZAMIENIĘ DOM 95 m2, w Domaniowie, 4 pokoje, kuchnia, 
duży przedpokój, łazienka, WC, ganek, taras, c.o., podwórko, 
ogródek na kwiaty, duży ogród na drzewa owocowe, na miesz
kanie 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, WC, balkon, wtasnośdo- 
we. Domaniów, woj. wrodawskie, tel. 0607/07-27-14 
ZAMIENIĘ DOM jednorodzinny, w Obornikach Śl., na 1,2 
mieszkania, z dopłatą. Oborniki śląskie, tel. 071/310-16-19 
po godz.16.30
ZAMIENIĘ DOM 170 m2, działka 15 a, 2 km od Sycowa, 5 
pokoi, 2 łazienki, okna plastikowe, tarasy 50 m2, instalacje 
miedziane, grzejniki Purmo, podłogi drewniane, budynki ga- 
rażowo-gospodarcze 120 m2 - 210.000 zł, na mieszkanie we 
Wrocławiu, Syców, teł. 062/785-16-31 
ZAMIENIĘ DOM nowy (z 2000 r.), kanadyjczyk, 30 km od Wro
dawia, o pow. 80 m2, na działce o pow. 47 a, 3-pokojowy, 
kominek, we wsi apteka, przychodnia, szkda; na mieszkanie
2-pokojowe, może być kwaterunkowe, do 80.000 zl( ♦ dopłata 
ok. 70.000 zl.). Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 
ZAMIENIĘ DOM 300 m2, 2-rodzinny, duży, położony między 
centrum handlowym Korona a Sełgrosem, komfortowy, 2 linie 
telefoniczne, dach 2-spadowy, plastikowe okna, dużo zieleni - 
na dwa mieszkania lub sprzedamza 450.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/785-40-67, 0501/41-14-01
ZAMIENIĘ DOM NA WSI gm. Września, woj. wielkopolskie, 
wolno stojący, 0.5 ha gruntu, ogród • na mieszkanie w cen
trum Wrocławia, 2-pokojowe, pow. powyżej 30 m2, od i do iii 
p. Wrodaw, teł. 071/362-26-68, 0603/1042-55 
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zl, na mieszka
nie w zachodniej częśd Wrodawia, 3-pokojowe, z możliwo
ścią dopłaty. Wrodaw, td. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA komunalne i wlasnośdowe - 
na domek jednorodzinny, w okolicy Legnicy lub Lubina (do 15 
km od tych miast). Legnica, tel. 076/721-53-23 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA komfortowe. 3-pokojowe. z 
ogrodem, w Olszynie Lubańskiej i kawalerka we Wrocławiu - 
na mieszkanie 2- lub 3-pokojowe, we Wrodawiu lub okolicy. 
Olszyna, tel. 0602/46-13-71, 0602/51-62-35 
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ w centrum Dusznik Zdroju, pow. 24 
m2, własnościowa, po remonde, parter - na mieszkanie we 
Wrocławiu. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-96-96 
•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE We Wrodawiu, na Legnicę, z 

dopł.; 40 m2 w centrum, własnościowe, na większe, ok.
’ 100 m2, może być komunalne; kupię mieszkanie 2-,

3-pok., ok. 40-50 m2, do 60.000 zl; kupię domek ponie
miecki do remontu; dom wdno stojący na os. Ptasim, do 
wynajęcia 2-pok., 48 m2, i>s. Piekary, częściowo 
umebl.;lokal biurowy. 30 m2, Taminów, I p„ 550 zł/mies., 

- inne, BON .BONT*, Legnica, ul. Piastowska 20, tel. 
• 076/722-39-72 99000001

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, kuchnia, 
łazienka, o pow. 48m2, na 6 piętrze, c.o., liczniki, gaz, z tele
fonem, wlasnośdowe, księga wieczysta, os. Taminów, blisko 
szkoła, poczta, sklepy, park; zamienię na podobne do 20 km 
od Wrodawia, - 60.000 zł., tel. 076/852-47-45 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 49 m2, w Gli
wicach, z telefonem, łazienka, przedpokój, balkon, winda, wła
snościowe, na kwaterunkowe, we Wrodawiu, z c.o. Brzeg Doł- 
ny. tel. 071/319-62-29, 0502/85-23-12 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, w Górze k. Leszna,
1. piętro, 37 m2, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, c.o. gazowe, 
telefon; TV-kabłowa • na większe, do 50 m2, we Wrodawiu, 
może być komunalne albo spółdzielcze, do małego remontu. 
Góra, tel. 065/543-28-36
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bez
czynszowe, 55 m2, kuchnia, łazienka, budynek gospodarczy 
(garaż), działka, telefon, spokojna okolica, wszelkie media, 
okolica Góry k. Leszna, na 1-pokojowe we Wrodawiu, inne 
propozycje. Góra, tel. 0607/70-93-46 
ZAMIENIE MIESZKANIE kawalerkę, blisko centrum Jeleniej 
Góry, ul. Świętojańska, na parterze • na większe, może być 
zadłużone. Jelenia Góra, tel. 0605/46-46-23, 075/641-74-33 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 27 m2, aneks 
kuchenny, wysoki parter, w bloku 4-piętrówym, wszystkie me
dia, na podobne w Legnicy, na os. Piekary. Lubin, tel. 
076/847-23-54, 749-61-75
ZAMIENIĘ MIESZKANIE NA WSI budynek poniemiecki, pie
ce, 57 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, osobne wejście, na 
takie samo we Wrocławiu lub okolicy. Oleśnica, tel. 
071/315-58-47
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, w no
wym budownictwie, atrakcyjna lokalizacja, na parterze, TV ka
blowa, z telefonem, parkiet, kafelki • na większe, może być do 
remontu, z dopłatą w Oleśnicy. Oleśnica, tel. 071/399-39-88 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrodawiu. pow. 27 m2. V piętro 
- na mieszkanie w Strzelinie. Sobótka, tel. 071/390-33-68 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne lub wlasnośdowe, 70 m2,
4-pokojowe, łazienka, kuchnia, przedpokój, c.o. gazowe, mie
dziane, lip., na dom. Szklarska Poręba, tel. 075/717-41-04, 
0602/77-04-28
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Wałbrzychu, blisko 
Szczawna Zdroju, pow. 70 m2, kwaterunkowe • na mniejsze 
we WrodaWiu. Wałbrzych, tel. 074/843-94-07, 0501/48-30-87 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 92 m2, kuch
nia, przedpokój, wlasnośdowe, rozkładowe, na II piętrzę, c.o., 
telefon, w centrum, środkowe, po remoncie dachu, niski 
czynsz, nowa łazienka na mieszkanie w starym lub nowym 
budownictwie, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/849-50-51 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, Wałbrzych, os. Gór
nicze, 54 m2, balkon, telefon, TV kablowa, na mniejsze poza 
Wałbrzychem. Wałbrzych, tel. 074/847-36-83 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, w Wałbrzychu, w starym 
budownictwie, 39 m2, 2 pokojê  kuchnia, łazienka, c.o. wła
sne, węglowe • na podobne w Świebodzicach, . Świdnicy, Mo- 
krzeszowie. Wałbrzych, tel. 074/848-51-14 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnośdówe, 57 m2, na .Przylesiu*, 
w Lubinie, 2-pokojowe, wysoki parter, zadbane • 85.000 zł, na 
małą kawalerkę, w Lubinie lub sprzedam. Wałbrzych, teł. 
074/871-17-16, 0607/57-49-78 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE duża, jasna kuchnia, 
duża łazienka, c.o. miejskie, po kapitalnym remonde, w domu
4-rodzinnym, garaż, pomieszczenie gospodarcze, duży ogród 
z drzewami owocowymi, okolice Grodkowa (30 minut od Wro
cławia), na domek lub mieszkanie. Wierzbnik, tel. 
077/415-21-12, 0502/37-77-15
ZAMIENIĘ MIESZKANIE na Gądowie, wlasnośdowe, pow. 24
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ARTYKUŁY DO 
SAMOOBRONY!
www.m ilitaria.pl

WIATRÓWKI O w ł W i l i l l i l l l l I i i

iK F w n r a i r a i l

Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej):
artykuły strzelecko-sportowe *  pistolety i karabiny gładkolufowe 4,5 mm 

pistolety i rewolwery hukowo-alarmowe ♦ paralizatory ♦ gazy obez
władniające, paraliżujące i inne # paitntbafl i akcesoria 

W  ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii: 
kabury, pasy, szelki itp. oraz różnorodne akcesoria militarne ♦

V

BEZ ZEZWOLEŃ!

(071)322 53 78 
(071) 372 01 68 Odwiedź nasz salon osobiście, sprawdź naszą^ofertę 

w Internecie, lub po prostu zadzwoń po bezpłatne informacje

Jk ram w  L 
J jo v5e V o  8 0 0 z ł

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  nD„„,

odwiedź nas już dziś! pjrma Handlowa T M , 50-351 W rocław , ul. Sępa-Szarzynskiego 51 
t m  Koncesjonowany Salon Broni (Nr K-113/00) czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

■hHI firma hand11

W A Ń  I m p o r t - E k s p o r t  
Wrocław ul. G łówna 67 
tol./fax 071/ 3 51 -22 -44

Wrocław ul.  Ko l i s t a  14k 
tel. 071/ 353-7 1-6 5

w w w .b o r b e t . c o m . p l

FOTELIKI
wózki, łóżeczka 

cpodziki 
akcesoria dla 

niemowląt 
odzież, poście l

'BAJKA*'HURTOWNIA ART.
DZIECIĘCYCH 

Wrocław, ul. Długosza 2/6 |  
tel./fax (071) 325-38-81 w. 11° 

pon.-pt. 8M-16°°, sob. 8M-14M

NAJTANIEJ!!!

Wrocław, jfl. Tprfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18 , w niedzielę i święta po uzgodn. telefonicznym
J « le n ia  G ó ra , ul. Powstańców Wlkp. 17 A, tel. 075/767-88-54, tel. kom. 0-601 780 946
B ia ła w a , Plskorzów  41 A, tel. 074/838-67-17 __________ OP010214
L u b in , przy szybie “Bolesław”, tel. 076/842-19-38 
Nysa, ul. P iłsudskiego 62 A, tel. 077/448-70-62 
W a łb rzy c h , ul. Teligi 29, tel. 074/841-60-59 

t  tel. 068/374-27-54V « r y .

montaż z kuponem 
20 % tanjęj!!!

NOWA SIEDZIBA UL. D Ł U G A  61
+ AUTOBLOKADY DIPOL
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1 O  I s t n l a  t r a d y c j a ,  b e z t e r m i n o w a  g w a r a n c j a  o

m2, jasna kuchnia, balkon, z telefonem, VI p., winda • na 2-po
kojowe, jasna kuchnia, balkon, własnościowe, w tej samej oko
licy. Wrociaw, tel. 071/351*51-44 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 76 m2, na mniejsze • do 40 m2. 
Wrociaw, tel. 071/322-19-39 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spóldzielcze-własnościowe na Krzy
kach, 1-pokojowe, pow. 19 m2 - na małe mieszkanie 2-poko
jowe, może być na Hubach lub Gaju. Wrociaw, tel. 
071/793-58-17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2~pokoje, kuchnia, 
WC, 60 m2, w Śródmieściu - na podobne lub większe, fnoże 
być na peryferiach, lub okolice Wrocławia do 10 km. Wrocław, 
teł. 071/322-35-00 w godz.16-21.30 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe na Popowicach, pow. 
34 m2 - na większe, ok. 50 m2. Wrocław, tel. 071/352-34-66 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE pow. 60 m2, w Ka
towicach-Ligocie • na podobne we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/344-39-92 do godz. 17, 071/346-49-18 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, kwaterunkowe, we Wro
cławiu, na Krzykach, przytulna, komfortowa kawalerka, w ci
chym, zielonym miejscu miasta, przy Parku Południowym - na 
większe, kwaterunkowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 

, 071/337-09-63 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 84 m2.1 piętro, 3 pokoje, jasna kuch
nia, kwaterunkowe, ogrzewanie ei., ii taryfa - na dwa oddziel
ne mieszkania, do wys. iii piętra. Wrocław, tel. 071/321-26-62 
wieczorem
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 80 m2, w.c., c.o., łazien
ką, b. ładne, we Wrocławiu, na Krzykach • na mieszkanie 2-po- 
kojowe, stan surowy zamknięty, ogrzewane piecami. Wrocław, 
tel. 071/341-44-86
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 25 m2, III piętro, w Rzeszo
wie - na podobne we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/342-55-61 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, III piętro, 1 pokój, 28 
m2, Krzyki-Borek, niska zabudowa - na większe, 2-pokojowe. 
Wrociaw, tel. 071/338-50-20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 64 m2, we Wrocła
wiu przy ul. Paczkowskiej • na mniejsze, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 354-53-32, 0608/47-58-55

PRODUCENT KOŁDER, POŚCIELI
TKANINY: K S S S I  vPOJdEtWftŃlANAZDIt 

Z A SŁO N O W E  ^ i m > D U X C J A K 0 U I E R , '
POŚCIEL 
ATŁASOWA

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne • na inne, 
3-, 4-pokojowe, z pracownikiem kolei, może być zadłużone, 
we Wrocławiu. Wrociaw, tel. 341-44-94 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, pow. 72.2 m2., spółdziel
czo-własnościowe, II p., ładne, media miejskie, iadne zielone 
osiedle, szkoły, przedszkole, dużo sklepów, na mieszkanie 
2-pokojpwe z dopłatą, we Wrocławiu, może też być Koszalin, 
- 148.000 zl lub sprzedam. Wrocław, tel. 0607/82-86-14 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzielcze, własno
ściowe, na Różance lub kupię dom do remontu lub wykończe
nia, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 352-64-28, 0601/19-27-71 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzieiczo-własno- 
ściowe, pow. 64 m2, k. Astry, IV p., winda, rozkładowe, dwu
stronne - 133.000 zł, na mniejsze 2-3-pokojowe, także poza 
Wrocławiem lub sprzedam. Wrocław, tel. 351-64-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, własnościowe (7-letnia 
.plomba'), pow. 52 m2, na 2. piętrze, winda, rejon Ostrowa 
Tumskiego, na 2 pokoje do 40 m2, podobny standard, w tym 
samym rejonie. Wrocław, tel. 071/372-01-35 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, os. Różanka, we Wro
cławiu, 3 pokoje, wysoki parter, rozkładowe, zadbane, z tele
fonem, na dom z ogrodem, może być do remontu z dopłatą 
bez pośredników. Wrocław, tel. 071/325-92-77 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 110 m2,3 duże 
pokoje, nyża, balkon, duża jasna kuchnia, duży przedpokój, 
łazienka, WC - na dwa oddzielne mieszkania. Wrocław, tel. 
071/341-41-18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe, w cen
trum, rozkl., II piętro, wszystkie media, balkon, 94 m2, na dwa 
oddzielne, we Wrocławiu. Wrocław, teł. 0607/24-18-79

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 60 
m2, na IV. piętrze, kuchnia, łazienka, ogrzewanie II taryfa, 
zamienię na mniejsze, do 42 m2, dzielnica obojętna, może 
być także w Wielkopolsce: Września, Słupia, Poznań lub nad 
morzem. Wrocław, tel. 321-24-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
67 m2, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, I piętro, ogrze
wanie c.o. gazowe - na dwa oddzielne mieszkania. Wrocław, 
tel. 071/330-00-70
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe. 64 m2 
• na 2 mieszkania, oddzielne 1- i 3-pokojowe, we Wrocławiu. 
Wrociaw, tel. 071/354-63-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, 60 
m2, II piętro, w Legnicy • na mieszkanie we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/328-26-97
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzieiczo-własno- 
ściowe, o pow. 55 m2, rozkładowe, wszystkie media - na mniej-

W r o c ł a w  AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 372 04 43; 372 04 44

CENTRUM FOLrll^pKiEŃNYG

-  a u to fO lfe °We 8
-  m o n ta ż , s p r z e d a ż  " t e i . ,1 0 7 1 1  341 68 ip9 fig603  808  509

A t

BOK ZAŁOŻENIA 1961
Z IB M U T C

NAJTANIEJ: poście l p o d u s z e k ,  p o ś c i e l i ,
A TŁA SOW A  j j# ? O O T O S Ó W . Z A S f c O H

WYPOSAŻANIE: HOTELI, PENSJONATÓW Itp.
UNI-EKO W-w, ul. Krakowska 100, te l 341 43 54, 0601 5713 23

DYSTRYBUTOR 
ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
"mD+", Wrocław, ul. Tęczowa 83
• FOTELIKI SAMOCHODOWE
• ŁÓ ŻECZKA, POŚCIELE
• WÓZKI
• KO JCE
• AKCESORIA OP010488
• ODZIEŻ
czynne w godz. 8M-17M, sobota 8M-14M 
NAJWIĘKSZY WYBÓR, NISKIE CENY

L A C H A R S T W O  K 0 “ P L E K m ®W A
h A K IE R N IC T W O  s a m o c h o d ó w

ELEKTRO ■ MECHANIKA OSOBOWYCH 1
A U T O  N A  C Z A S  N A P 1 t A W X

PF!11 11 'Wig f  1,1 "ULU1" ' lL|llUl|lli!!i,l01flllll llWi,yiyii1'.Bl̂ l|i'ilT'"'|«r"'irni|firrr~~mn'Vir''_ ■W-w, ul. Parffynlcka 53/ boczna ul. Przyjaźni / 
fal. 071/ U f  SŚ

AUTOSZYBY
te l.071/359-20-40,359-20-41 Ul. UKZtWNA 4
0-609 461137,0-602 866 546 przy pl. 1 M aja (obok CUPRUM)
wyjazdy, pogotowie, rabaty !!! Opoi2«a NIE MYLIĆ Z  FIRMĄ z ul. Długiej

SZYBERDACHY
1 montaż - autoryzacja
* Wrocław, ul. Wagonowa 3a (k. Pafawagu) 1 
1 tel. 071/359-46-60, 0-601 76 77 71 ■

PRZY ZAK U PIE  
KOMPLETU FELG 
ALUMINIOWYCH 
O fi 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 'ć felg ograniczona ..

l i  \S\Vj
\ \  J /
I  '

m m § M
lei. 071/338 49 99 *

PISTOLETY I KARABINKI GŁADKOLUFOWE KAL. 4,5
OPO11109

G AM O , W ALTHER, GROSMAN i Inne, 
jedno I w ielostrzaiow e od 169 zł
l i n i l i n C P a  G A M O  H U N T E R  4 4 0 ,  k a l .  4 , 5  
H U i l U d U i  p r ę d k o ś ć  w y l o t o w a  3 0 5  m / s !

Ponadto oferujemy: PARALIZATORY, GAZY, STRASZAKI, PAŁKI, PROCE 
A M ER Y K A Ń S K IE LATARKI M A G -LITE, OPTYKA
NOŻE I NARZĘDZIA: V IC T O R IN O X . LA T H E R M A N . G E R B E R . P U M A  
o raz  sp rz ę t  łu c z n ic z y , p a in tb a ll I su n rlw a l.

SKLEP Z BRONIĄ
Wrodaw ul. GWARNĄ 13, (vis a vis Dworca Głównego) tel./fax (071) 341 92 49

PROSTOWANIE F ELG
ALUMINIOWYCH I STALOWYCH
SP R ZED A Ż OPON I F ELG

« »
<1

USŁUĆIWYKÓNUJEHY) 
NA POCZEKANIU!
PEŁNA
REGENERACJA 
KOMPUTEROWE 
WYWAŻANIE KÓŁ 
WULKANIZACJA

AUTOSZYBY

Wrocław, ul. Trzebnicka 8  
tel. 071/321-14-49

322-17-94  opooom64-100 LESZNO
CENTRUM FOLIliilitelSI
CERTYFIKAT ISiC
• folie ochronne i antywłamaniowe ...
• folie samochodowe v “ ' ' ^ fg w a w n C j I
• sprzedaż, montaż ; ' S i
Wrocław, ul. Zielińskiego 20, tel./fax (071) 795 43 21, f l s W a f l S  
tel. 0601 520 420, 0606 758 788, JSO J-iSS i 037 * * “ w

ul. Kordeckiego 4 
tel. 065 529-72-40 
„  065 527-11-37
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N A K Ł A D  K O N T R O L O W A N Y
ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY
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regionalna gazeta ogłoszeniowa 
wydawana we wtorki i piątki 

WYDAWCA: "STYMAR" s c 
M. Majslri. J. Stvma 

http:Wwww.antogielda.com.pl 
e-mail: stymar@autogielda.com.pl 
Adres redakcji:
50-440 W rocław, ul. Kościuszki 135 
Redaktor Naczelny:
Janusz Stym a 
tel./fax 342-58-29 
D ział R ek lam y
kierownik działu: Dorota Ambrożewicz 
tel.342-67-27
Reklama - druk pogrubiony
Agnieszka Samek, pon.-pt w  godz. 8-16
tel./fax 341-34-98
Dział Ogłoszeń Bezpłatnych
kierownik działu: Józefina Koczenasz
tel. 342-70-70
Skład i łamanie tekstu:
Iw ona Komendant, Jerzy Bogobowicz, 
Jan Stobierski, M ateusz Strybel
D ruk: Norpol-Press sp. z  o. o. Wrocław

DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam 
- kupię", pod w arunkiem  p o d an ia  ceny. 
O g łoszen ia  te  p rzy jm u jem y  lis tow n ie  
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
te l. 071 /342-18-14 , fa x  071 /372-56-54 , 
w godzinach: pon.-pt. od 730 doi 830 
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.
Zastrzegam y sobie praw o do  ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
przekroczenia pojemności inform acyjnej 
przyjętej d la ogłoszenia drobnego.

R EK LA M Y  PŁATNE 
PRZYJMUJE:

Dział Reklamy:
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pokój 221, 
tel. 342-57-90 
pon., czw ., w  godz. 800- 1600 
wt., śr., pt., w  godz. 800- 1700 
Realizujemy również zlecenia przysłane 
tpocztą lub faxem (nr 071/342-57-90) pod wa
runkiem załączenia dowodu wpłaty na nasze 
konto. Reklamy te będą drukowane po wpły
nięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. 
Podatnicy VAT proszeni są  o upoważnienie 
nas do wystawienia faktury VAT bez swoje
go podpisu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wy
miarów ogłoszenia reklamowego i jego ceny, 
prosimy przesłać treść ogłoszenia faxem, 
określimy jego wielkość, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

Ceny reklam:
pierwsza s trona - 12,00 zl/cm2+VAT
ostatnia strona................. - 8,00 zł/cm:+VAT
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe - 4,00.zł/cm2+VAT
pozostałe - 2,40 zł/cmJ+VAT
autokomisy....................... - 1,50 zł/cm^t-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.

•M o d u ł 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

k i  od 5.3 do 6 pkt. -1 2  zł (z VAT)
•  M oduł reklam ow y bazow y: tekst 
do 240 znaków maszynowych, bez rysunków 
i elementów grafiki, lin ieć góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne 
- 5 zł (z VAT) - tylko biura nieruchomości 

i agencje turystyczne
•  Zdjęcia w intemecie do ogłoszenia bez
płatnego - 14 zł za 28 dni emisji (z VAT)
•  Zdjęcia w intemecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł
UWAGA:
Nie drukujemy ogłoszeń, które nie 
są opłacone.
Reklamacje rozpatrywane są do 
pięciu dni od daty ukazania się re
klamy.
Nuitier naszego konta:

"STYMAR” s.c. M Majskl, J. Styma 
Bank PKO SA  BP  IV O/Wrocław 

1 nr 10205255-410418-270-11-111

Określenia wyrazów podano w formie żartobliwej. Litery znajdujące się w koloro
wych polach diagramu, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie krzyżówki.

O kre ś len ia  w yrazów :

poziomo:
3)ch
6) wesołe ma życie
9) zawsze subtelny
10) półwysep z przystankiem
11) pod główką połówki
13) taniec nie dla par
14) schody dla leniwych
15) republika kolesiów

pionowo:
1) kawa Gajosa
2) odróżnia harcerza od harcerza -
4) wszystko przepuści
5) zna się na ciałkach
7) po zasianiu maku
8) 100 °F
12) po prostu nic się nie chce
13) ostatnie deski ratunku

1 2
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Rozwiązanie z naklejonym numerem (kuponem) krzyżówki prosimy nadesłać pod adre
sem redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki z 41 numeru AGD brzmi: 'NIE MA JAK U MAMY*. Nagrody 
wylosowali: 1. Krzysztof Kluska z  Rudnej -100 zł, 2. Zdzisław Prugar z Legnicy -100 zł, 
3. Elżbieta Maszkowska z Wołczyna -100 zł. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

BEZPOŚREDNI
IMPORTER

PO LECA

KLIMATYZACJE SAMOCHODOWE 
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE 
SERWISÓW A/C 
CZĘŚCI ZAMIENNE DO 
KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH! 
ZABUDOWY IZ0TERMICZNE 
CHŁODNIE SAMOCHODOWE 00 
PRZEWOZU LEKÓW I ŻYWNOŚCI 
TYPUFROST

OPÓ12232

A U T O  K LIM A T

TEL. 071/353-56*49

sze. spółdzielczo-wlasnościowe, na os. Szczepin, w okolicach 
Pl. 1-go Maja, Pl. Legionów. Wrocław, teł. 071/373-57-15 wie
czorem, 0603/23-80-23
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2-pokojowe, IV pię
tro, ciemna kuchnia, media miejskie - na mieszkanie 2-poko- 
jowe, bez wygód. Wrodaw, tel. 071/329-22-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, 5-pokojowe, w nowym 
budownictwie, c.o., we Wrocławiu, na dwa mieszkania we Wro
cławiu. Wrocław, tel. 0504/97-96-20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 42 m2, dcha zie
lona dzielnica (Huby), wysoki parter, rozkładowe, jasna kuch
nia, ocieplone, po remonde kapitalnym, po wymianie okien, 
instalacji sanitarnej i elektrycznej, TV kablowa, telefon • na 
domek wolno stojący na wsi, do 30 km od Wrodawia, w kie
runku Trzebnicy, Milicza, bez dopłaty. Wrocław, tel. 
071/785-99-19, 0501/82-76-92 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrodawiu. kwa
terunkowe, pow. 53 m2, kuchnia, łazienka, CO, z telefonem, 
na I piętrze • na równorzędne, po remonde kapitalnym, w Rze
szowie, Jaśle. Wrodaw, tel. 071/342-43-97 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, pow. 90 
m2, wysoki parter, ogrzewanie gazowe - na dom do remontu, 
okolice Wrocławia. Wrodaw, tel. 0604/75-78-30 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 38 m2 - na dom 
na wsi, wolno stojący, działka, miejscowość obojętna. Wro
daw, tel. 071/342-63-80 w godz. 5-9,16-21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Brzegu, własno
ściowe, pow. 43 m2, po modernizacji, łazienka, przedpokój, 
kafle, duży balkon, z telefonem, c.w., ogrzewanie elektr., II 
taryfa, tanie w utrzymaniu, atrakcyjna lokalizacja • na miesz
kanie we Wrodawiu lub dam odstępne za kwaterunkowe. Wro
daw, tel. 071/340-83-53 praca 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu- 
120.000 zł, zamienię na mniejsze lub w innym mieśde + do
płata: Wrodaw, tel. 355-34-91 po godz. 20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-wlasnościowe, 36 m2, 
2-pokojowe, komfortowe, wymienione okna, Vp.; winda, na Ko- 
zanowie, na większe 2-pokojowe, na tym samym osiedlu. Wro
daw teł. 373-99-53
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, lip., c.o., 
aneks kuchenny, na mieszkanie 3-pokojowe, kwaterunkowe, 
ok. 60 m2, bez dopłat. Wrodaw, tel. 783-91-99,0501/70-55-43 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spółdzielczo-wlasno
ściowe, na Muchoborze Małym, 1. piętro, niska zabudowa, 
odeplony budynek - na domek wolno stojący, nie starszy niż 
20 lat, na peryferiach Wrodawia, może być bliźniak albo za
budowa szeregowa. Wrodaw, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, ul.

Bednarska, pow. 45 m2, c.o. elektryczne lub gazowe, łazien
ka w kafelkach, balkon - na wiąksze na Pilczycach, może byc 
do remontu, zadłużone, lub dopłata. Wrocław, teł. 
071/353-81-85 po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, pow. 50 
m2, duża kuchnia, ul. Bajana - na mniejsze do 35 m2, z do
płatą. Wrodaw, tel. 071/351-02-65 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
70 m2, II piętro, w centrum, c.o. gazowe - na większe ok. 80 • 
110 m2. Wrodaw, tel. 071/346-01-83 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, na Rih 
żance, pow. 54 m2. ładne, Ip w budynku IV-piętrowym - na 
inrte na Karłowicach. Wrocław, tel. 071/372-63-62 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, pow. 
30 m2, kuchnia, łazienka, wc, IV piętro, ogrzewanie elektrycz
ne, na mieszkanie do 40 spłacę zadłużenie. Wrodaw, tel. 
071/351-86-77
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne, pow. 42 
m2, przy ul. Odrzańskiej, IV piętro, po remonde, na większe 
do remontu, lub spłacę zadłużenie, dopłata. Wrodaw, tel. 
071/342-61-04 po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE komunalne, komfor
towe, pow. 83 m2,3 p., na kawalerkę własnościową. Wrodaw, 
tel. 071/347-81-81
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, lllp., dwa pokoje, 
kuchnia, duża loggia, WC, rozkładowe na dwupokojowe, 30 - 
36 m2, do lip., z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 
0605/43-41-41
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, przedpokój, 
łazienka, 3 p., kwaterunkowe, 85,5 m2, okolice dworca PKP, 
na 3 pokoje do 1-go lub 2-go piętra, w granicach 55-60 m2, 
najchętniej Biskupin, Sępolno, Krzyki. Wrocław, tel. 
071/344-77-36
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne. Szcze
cinek, 80 m2, kuchnia, łazienka, c.o. gazowe, na mniejsze, 
we Wrocławiu. Wrodaw, tei. 071/368-71-81 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 45 m2, 2-pokojowe, 
kuchnia, łazienka, wc,.c.o. elektryczne, na ul. Otwartej, we 
Wrodawiu. Wrodaw, tel. 328-84-68 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Miliczu, na mieszkanie we Wro
dawiu, 42 m2,2-pokojowe, kuchnia, łazienka, wc, parter, pie
ce, niski czynsz. Wrocław, tel. 355-10-62, 0605/37-97-87 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-5 70 m2, własnościowe, 4-poko- 
jowe, parter, w Legnicy, na podobne we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 399-74-52
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3 pokoje, kwaterunkowe, pow. 63 m2, 
w centrum Wrocławia - na dwa oddzielne, jedno może być z 
okolic Wrodawia. Wrodaw, tel. 071/328-22-97

2*

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spóldzielczo-własno- 
śdowe, 47 m2, telefon, balkon, ciemna kuchnia, kafelki, bo
azeria, TV kablowa, liczniki, nowe okna - na 4-pokojowe, na 
os. Szczepin lub w okolicy. Wrodaw, tel. 071/355-35-68 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-lokator- 
skie, 70 m2, wkład budowlany, dzielnica Krzyki • Borek • 54.000 
zl, na mieszkanie 2-pokojowe, ok. 45 m2, kwaterunkowe. Wro
cław, tel. 0502/98-65-83 po godz. 21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2. kwaterunko
we, rozkładowe, wszystkie pomieszczenia jasne, balkon, za
dbane, centrum, na większe lub dom do remontu, może być 
wieś do 20 km, na peryferiach miasta. Wrocław, tel. 
071/788-49-31, 0600/27-26-46 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE z zadłużeniem, na kwaterunkowe. 
Wrodaw, tel. 071/343-85-83
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, po re
monde, Krzyki, ul. Zielińskiego, 48 m2, blok odeplony, VIII 
piętro, zielona okolica, kafelki, panele, gładzie, na domek, 
może być do remontu, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/786-71-66
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne, 57 m2, 
komfortowe, łazienka i WC osobno, kuchnia umeblowana, ka
felki, parkiet, łazienka umeblowana, sypialnia, kominek, okna, 
plastiki, rozkładowe, na mały domek, na wsi, może być do ma
łego remontu. Wrodaw, tel. 0603/36-97-69 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 42 m2, łł piętro, ja
sna kuchnia, pokój, nyża, łazienka (natrysk), WC na koryta
rzu, ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, spłacę 
zadłużenie. Wrodaw, tel. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, antresola, 
WC na korytarzu, z telefonem, na większe, spłacę zadłuże
nie, do remontu. Wrodaw, tel. 071/341-90-70 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne na Krzykach, pow. 121 
m2, z dopłatą na mniejsze do 45 m2. Wrocław, tel. 
071/343-40-18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KAWALERKĘ 27 m2, w Bolesławcu, 
na mieszkanie ok. 25 m2 w starym budownictwie we Wroda
wiu. Wrocław, teł. 321-45-27, lub Bolesławiec,, 075/732-87-66 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, bezczynszowe, pow. 
92 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, CO etażowe, osobne wej- 
śde - na mieszkanie w mieśde. Złotoryja, tel. 076/878-40-56 
ZAMIENIĘ MŁYM elektryczny, budynek gospodarczy, działka 
budowlana, 41 a, własność, w Urazie, cena 120.000 zł • na 
mieszkanie 2 lub 3-pokojowe albo inne oferty. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-72-23
ZAMIENIĘ PAWILON HANDLOWY pow. 55 m2, wszystkie me
dia - na mieszkanie, działkę, rozpoczętą budowę, w Legnicy 
na os. Piekary. Legnica, tel. 076/856-18-84, 0605/28-37-98
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI UWAGA: nie zamieszczamy ogłoszeh bez ceny, 
z wyjątkiem ogłoszeń w rubrykach: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych części
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sprzedam zamienię kupię ■ " ' ■ ■■ -7  • ~

ciągnik rolniczy, inne pojazdy, części)

rok produkcji przebieg w tys. km poj. i rodz. silnika kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

opis

opis cena zł.

2 Adres:o
3®
o
10

imię i nazwisko

gmina ulica

kod pocztowy miejscowość

nr domu telefon

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU |  TELEFONU

K U P O N  D O D A T K O W Y  N A  3  K O L O R O W E  Z D J Ę C I A  W  I N T E R N E C I E
stronę WWW Auto Giełdy przegląda 
co miesiąc 10.000 czytelników!!!http://www.autogielda.com.pl/katalog.htm

Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w intemecie oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COMPUTERS, 50-950 Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, tel7fax 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęda do katalogu w intemecie znajdują się na str. 61 
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w intemecie 14 zł za 28 dni.

Numer katalogowy ogłoszenia w intemecie (www.ogioszenia.pop.pl)

8.06.2001 spis treści - patrz,strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 119

http://www.antogielda.com.pl
mailto:stymar@autogielda.com.pl
http://www.autogielda.com.pl/katalog.htm
http://www.ogioszenia.pop.pl
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serwisy ogumienia
Wrocław ui. Kościuszki 135 teł. 342-48-20,343-68-06 
Kobierzyce ul. Robotnicza 13 teł. 311-11-86,311*12*45
PROWADZIMY SPRZEDAŻ RATALNĄ
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IppcyI  p r O F E S J O N A L N A  
i£ S S J RENOW ACJA LAKIERU

MASZYNOWE SZLIFOWANIE I POLEROWANIE
ODKURZANIE I PRANIE TAPICERKI, CZYSZCZENIE ELEMENTÓW GUMOWYCH I PLASTIKOWYCH

p a n g fZakład Usług Motoryzacyjnych 
WROCŁAW, ul. Zaporoska 5/7 

tel. 071/342-58-94

Polerowanie kloszy reflektorów 
ze szkła organicznego

Zadzwoń, ustal termin
071/342-58-94

. NAJ 
I W ro c ła w , 

8P005115 tel,AUTOSZYBY
SZYBY SAMOCHODOWI

WROCŁAW ul. Terenowa 80 ( boczna uLBuforowei) tel. 37-30-118 
WROCŁAW ul. Czajkowskiegol 1/13 tel. 325-57-21,0602 289 767 

1  OŁAWA ul. 1 Maja 44a tel. 30 323 39 
! ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 45 tel. 068/324-62-79 

KŁODZKO ul. Mickiewicza 16, tel. 074/867-29-81 ^ ^ ^ ^ ^ opooss

A U T O S Z Y B Y Wrocław, ul. Torfowa 43 
tel. 071/372-63-01, 0-601 780 378

Szyby Samochodowe

W ROCŁAW , ul. Krakowska 29 
tel. 071/372-55-31, 343-29-38

KŁODZKO, ul. Za jęcza  4
tel. 074/865-35-00, 0-501 466 396

Świdnica, ul. Strzelirtska 35 
tel. 074/851-21-40, 0-601 71 91 03

brzy< 
tel. 074/842-96-86 AUTOMOTIYE

OP000421

MATY
GRZEJNE

Do ogrzewania kafelków, posadzek, podłóg, zjazdów, rur, itp.
Montaż ogrzewania podłogowego. Wysyłkowa sprzedaż zestawów.

Koszt mat grzejnych na 10Om2 wynosi ok. 4000zl, a ogrzanie kosztuje miesięcznie tylko 200zl.

Producent udziela 20 lat gwarancji
Strzelin uLKamlenna 3 teL t a .  ( 071) 39 220 34 teL 0602 46 54 01 www.lnto.pl

TANIO!!!

Zielona Góra 
magazyn centralny

dL Urszuli 10 
teL 068/327-27-30

Jelenia Góra Lubin Gorzów Zgorzelec
u l  Wolności 145 ul. Skłodowskiej 177 OP983624
(zajezdnia MZK) nL Wiatraczna 41 uL Lubańikalb
te l 075/75-22-537 teL 095/723-99-29 teL 075T771-64-«3

I Ł O B O D A  S E R W I S  |
~ N APRAW A A U T O M A T Y C Z H Y C H  
I M A N U A LN Y C H  S K R Z Y Ń  BIEGÓW
M o ż liw o ś ć  n a p ra w y  w  c ią g u  je d n e g o  dn ia  

Wrocław, al. Armii Krajowej 45, tel. 071/ 336-43-50, t»l. kom. 0-501 343 551

K  JAPOŃSKICH 
iKOREAŃSKICH

NOWY SKLEPI
Wrocław, ul. Łęczycka 20 

tel./fax 071/373-47-87 
wwrw.automoto.soltland.com.pll

NAPRAWA AUTOM ATYCZNYCH SKR ZYŃ  BIEGÓW
• komplety naprawcze - filtry 
■ sprzedaż skrzyń - części

■gwarancja, faktura VAT tel./fax 071/315-26-72 lub 090 659 896

Wrocław - Długołęka 
ul. Spacerowa 2 o

I * * -  r - 7 F Ć n n n A i i T  

N I E M I E C K I C H
AM O R TYZATO R Y  

SACHS

j l e p s e j A
r, u l. S z y b o w c o w a  1 3 1  
J 7 1 / 3 5 - 1 1 1 ^ ^ ^ ^ ^

OP010215
montaż z kuponem 

20% taniej

SKRZYNIE
AUTOMATYCZNE I MANUALNE

y K P  - naprawa skrzyń biegów, oporna
WROCŁAW UL. ZAGŁĘBIOWSKA 3
TEL (71) 342 76 36, 0 502 972 875

Świadków wypadku 
drogowego o po 12486 

w dniu 20.06.1997 r. 
(przed powodzią) ok. północy 
przed przejazdem kolejowym 

za Kobierzycami prosi się 
o kontakt pod nr. telefonu: 

0 7 1  3 5 4  0 3  8 1  lub O 0 0 3  7 8 0  lOO

SPRZĘGŁA U
osobowe, dostawcze, ciężarowe 

DO WSZYSTKICH MAREK R 
HURT - DETAL 5

-zmagazynu-około4000 pozycji g
- 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

T A N IO !!!

ŚWIETLENIA I  CHŁODNIC

I w
NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI 

P O  AUT a C H O B M W  

PRZEDSTAWICIEL FIRM:
M M M M I  v a l e o ,

MAGNET! MARELLI, BO SCH

AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

— — rodpn@le.onet.pl
&ÓTNIKI, WZMOCNIENIA 

teRHPERATURY^ , '
^ E D E R Z A K t * f .

- f - - 1 „ i , j j  i ~  n T i i i  r  i M

CHŁODNICE, ELEKTROW ENTYLATORY

' £

llJTO G l E l R
u l i  m i  i i i m

...w
□  pełna baza ogłoszeń, z 3 ostatnich wydań gazety
□  baza ogłoszeń Autogiełdy Górnośląskiej 

z ostatniego wydania gazety
□  wirtualny katalog zdjęć
□  branżowy katalog firm
□  średnie ceny pojazdów
□  darmowe skrzynki poczty email 

w domenie autogielda.com.pl
□  teraz Auto Giełda również w wersji WAP 

http://wap.autogielda.com.pl

www.autoaielda.com.pl

KALISZ 
ul.Podmiejska 16, tel..0.62 766 85 20 

LEGNICA 
ul .Jaworzyńska 254, tel. 0.76 850 72 31

OSTRÓW Wlkp. 
ul.Majakowskiego 3, tel. 0.62 735 44 84

ŚWIDNICA 
ul.Słotwina 90, tel. 0.604 813 347

WAŁBRZYCH 
Aleja Podwale 1, tel. 0.74 843 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

W V P 0 L
RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE 

W PEŁNYM ZAKRESIE
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich S
tel./fax.  ..................   (071)361 12 38 j
tel.................. (071) 332 66 50,0606 255 122 §
e-mail...............jzeczoznawstwo@tuvpol.pl

M A S Z  K Ł O P O T #  
Z  D ŁU ŻN IKIEM  ?  
zadzwoń: 0-603 645 532
OP995537 0-603 645 531

S Y L T O M  
AUTOMATYCZNE SKRZYNIE

Rok założenia 1991

NAPRAWA • SKUP • SPRZEDAŻ SKRZYŃ 
Wrocław, ul. Grobla Kozanowska 1 A 

tei Jtm  071/369-27-93, tel. kom. 0601705 005

7 7 1 2 3 1 7 2 6 9 2 2

2 3
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http://www.lnto.pl
http://www.automoto.softland.com.pl
mailto:rodpn@le.onet.pl
http://wap.autogielda.com.pl
http://www.autoaielda.com.pl
http://www.jaan.com.pl
mailto:jzeczoznawstwo@tuvpol.pl

